ONLİNE SAĞLIK EĞİTİM SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 : TARAFLAR
İşbu sözleşme bir tarafta Uzm. Dr. Timur Yılmaz (Bundan böyle EĞİTMEN olarak anılacaktır) ile diğer
tarafta ______________________ (bundan böyle KATILIMCI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe
işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur.
Tarafların geçerli iletişim bilgileri aşağıdadır:
EĞİTMEN : (İsim ve İletişim Bilgileri)
KATILIMCI : (İsim ve İletişim Bilgileri)
MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusunu, EĞİTMEN'ın KATILIMCI'ya“Online Sağlık Eğitimi” vermesi gereğince
tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınmasını içerir.
MADDE 3 : EĞİTİM ŞARTLARI
Verilen eğitim hiç bir şekilde 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı sanatların tarzı icrasına dair kanun
kapsamında sunulmamaktadır. Hizmetin sunum genel şartları Sadece başvurucunun talebi üzerine
verilen genel sağlık eğitimidir. Hizmet hiç bir şekilde hekimlik hizmeti olarak sunulmamakta, tanı
konulmamakta, reçete düzenlenmemekte ve katılımcılardan herhangi bir tetkik istenmektedir. Eğitim,
kişilerin genel yaşam koşullarının değerlendirilmesi, yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik fikir, öner
ve kişiye özel çözüm önerileri sunulmaktadır. Verilen hizmetin temel amacı kişinin kendi yaşam
kalitesini, verilen çözüm önerileri sayesinde kendi çabası ile yükseltmeyi amaçlamaktadır.
MADDE 4 : GENEL HÜKÜMLER
4.1- EĞİTMEN işbu sözleşme konusunu oluşturan esaslı nitelikleri, özellikleri, …………. TL KDV dahil satış
fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin temel bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri
onayladığını ve elektronik ortamda satış sözleşmesi yaparak satın almaya onay verdiğini kabul ve teyit
eder.
4.2- Sözleşme konusunun gerçekleşmesi EĞİTMEN'e ulaştırılmış olması ve bedelinin KATILIMCI'nın
tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid
işlemi, yine elektronik ortamda yapılır.
Sözleşme konusu bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya ödeme talimatının banka
nezdinde iptal edilmesi halinde EĞİTMEN'in yükümlülüğü ortadan kalkar.
4.3- İşbu sözleşme, KATILIMCI tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik
kazanır.
MADDE 5 : CAYMA HAKKI
KATILIMCI sağlık nedeniyle başka eğitim programı ile değiştirilmesi mümkün değilse, cayma hakkını
kullanabilir. KATILIMCI Cayma Kararını EĞİTMEN'e açık bir şekilde yazılı olarak, sağlık raporunu
ekleyerek beyan etmelidir. Sağlık nedeni dışında cayma hakkı yoktur. EĞİTMEN, KATILIMCI'nın cayma
hakkını kullandığına dair bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil ettiği
tüm ödemeleri KATILIMCI'nın kullandığı ödeme aracına uygun olarak iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 6 : MÜCBİR HALLER
Sözleşmenin düzenlendiği tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen,
ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve
sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine
getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat
hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vs.) olarak
kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak
bildirecek, mücbir sebebin sürmesi esnasında tarafların edimlerini yerine getirmemelerinden dolayı
herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebebe bağlı olarak eğitim programı Eğitmen
tarafından değiştirilebilir. İşbu mücbir sebep hali 10 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin,
tek taraflı fesih hakkı doğacaktır.
MADDE 7 : KATILIMCI TAAHHÜTNAMESİ
7.1- Katılımcı, eğitim sırasında ve sonrasında, özellikle eğitim içeriği başta olmak üzere diğer
katılımcılara dair tüm bilgilerin gizli bilgi olduğunu, eğitim süresince ve sonrasında özellikle sosyal
medya platformları başta olmak üzere hiçbir mecrada doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacağını,
paylaşmayacağını, yayınlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2- Katılımcı, verilen eğitimi kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak; ses, görüntü
ve/veya sair biçimde kayıt yapma özelliği bulunan herhangi bir vasıta, teknolojik alet veya sair teknik
bir imkan ile kayıt altına alamayacağını, paylaşmayacağını, yayınlamayacağını bu duruma aykırılık
halinde Eğitmen’in hükme aykırı davrananlar hakkında cezai ve hukuki yollara başvurabileceğini
bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.3- Eğitmen işbu sözleşme hükümlerine aykırı bir hal görmesi, hakaret etmesi, sınıf düzenini bozma,
dersi sabote etme ve diğer katılımcıların derslerine engel olma vb. durumunda gerekçesini bildirme
zorunluluğu olmaksızın Katılımcı’yı eğitimden çıkarma hakkı olduğunu, böyle bir halin varlığı
durumunda ücret iadesi yapılmayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.4- Katılımcı, gerek eğitim başladıktan sonra kendi iradesi ile ayrılması gerek işbu sözleşmenin üçüncü
maddesi kabilinde ayrılmak mecburiyetinde kalması durumunda yapmış olduğu ödemenin iadesinin
olmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.5- Katılımcı aldığı eğitimi bir başkasına Eğitmen’in onayı dışında devredemeyeceğini, bunun aksine
anlaşmaların hükümsüz olduğunu, bu eğitimin yalnızca işbu taahhütnamenin altında imzası bulunan
katılımcıya verileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.6- Eğitmen tarafından ileri tarihte düzenlenecek başkaca bir tarihe alınabileceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder. Katılımcı hakkında verilecek kabul veya ret kararı Katılımcı’ya aittir.
MADDE 8 : YETKİLİ MAHKEME
Bu sözleşmenin uygulanmasınad, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınac ilan edilen değere kadar Tüketici
Hakem Heyetleri ile KATILIMCI'ın veya EĞİTMEN'ın yerlesim yerindeki TÜKETICI MAHKEMELERI
yetkilidir. Siparisin elektronik ortamda onaylanmasi durumunda, KATILIMCI iş bu sözlesmenin tüm
hükümlerini kabul etmis sayilir.
İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. Sözleşmede
düzenlenmemiş hususlarda 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

