
ÜRÜN TANITIM TEMSİLCİSİ (ÜTT) YETERLİLİK EĞİTİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 
 
A)TARAFLAR:  
 

İş bu sözleşme; İstanbul Ticaret Üniversitesi (ÜNİVERSİTE) ile Ürün Tanıtım Temsilcisi Yeterlilik 
Eğitimi katılımcısı (KULLANICI) arasında aşağıda belirtilen şartlar üzerinde mutabık kalınarak 
imzalanmıştır. 
 
B)AMAÇ: 
 
İş bu sözleşme; İstanbul Ticaret Üniversitesi (ÜNİVERSİTE) ile Ürün Tanıtım Temsilcisi Yeterlilik 
Eğitimi katılımcısı (KULLANICI) arasında aşağıda açıklanan Ürün Tanıtım Temsilcisi Yeterlilik 
Eğitimi Uzaktan Eğitim Hizmetinin usul ve esaslarını belirlemek amacı ile imzalanmıştır. 
 
C)GENEL ESASLAR:  
  

1- KULLANICI ancak işbu hizmet sözleşmesini imzaladığı takdirde eğitim hizmetinden 
yararlanabilir. Dersleri izleyebilir, konuları takip edebilir, ÜTT yeterlilik sınavına girebilir. 
Aksi takdirde kendisine bu eğitim hizmeti sağlanmaz ve bu haklardan yararlanamaz. 
KULLANICI’nın bu sözleşmeyi imzalamakla sahip olduğu haklar bu sözleşmede belirtilen 
hükümlerle sınırlıdır. 
 

2- Bu hizmete ilişkin tüm fikri ve sınai haklar ÜNİVERSİTE’ye aittir. Uzaktan eğitim ile 
KULLANICI’ya sunulan eserlerin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, 
satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai 
yaptırımlara başvurulacaktır. KULLANICI, sözleşmeye aykırı davranışı sonrasında 
ÜNİVERSİTE’nin uğradığı veya uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmek ile yükümlüdür.  
 

3- KULLANICI bu hizmeti kullanmaya başlamasından itibaren tüm sözleşme koşullarını 
bildiğini, onayladığını ve sözleşmedeki tüm koşullara riayet edeceğini kabul ve taahhüt 
etmektedir.  
 

4- KULLANICI, ÜTT Yeterlilik Eğitimleri için “utt.ticaret.edu.tr” web adresindeki sunumları, 
ders notlarını, yardımcı kaynakları, yazılımları, grafik KULLANICI arabirimlerini, sesleri ve 
videoları aşağıda belirtilen hükümlere uygun olarak kullanmak zorundadır;   

 
a) Lisans hakkı, son KULLANICI’ya münhasıran uzaktan eğitim içeriği olarak verilen 

eserleri kullanma hakkı sağlamaktadır. "Kullanım Hakkı", uzaktan eğitim ile sunulan 
ders notlarının, yardımcı kaynakların ve ses dosyalarının kullanılmasını, 
saklanmasını, yüklenmesini, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini içermektedir. Ders 
videolarının kaydedilerek daha sonra kullanılması, yayınlanması vb. işlemlerin 
yapılması kesinlikle yasaktır.  

b) Lisans hakkı tanınan son KULLANICI; ders notlarında, yardımcı kaynaklarda, ders 
ses dosyalarında ve ders videolarında değişiklik yapamaz, çoğaltamaz, yayamaz, 
başkalarının kullanımına sunamaz, adı geçen eserlerden yararlanarak yeni bir eser 
oluşturamaz, eserlerin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı 
bırakamaz.  
 

D)KULLANICININ HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 
 

1- Bu hizmet ne şekilde satın alınmış olursa olunsun, ÜNİVERSİTE tarafından tek bir gerçek 
kişi adına kaydedilir ve sadece o gerçek kişi tarafından kullanılabilir.  

2- KULLANICI, şifre ve kullanıcı adını almak amacıyla “utt.ticaret.edu.tr” giriş sayfasından 
bireysel kayıt işlemi yaptırmalıdır. ÜNİVERSİTE, bu kayıt başvurusuna istinaden, sisteme 
giriş için gerekli olan bilgi ve açıklamaları KULLANICI’nın bildirmiş olduğu elektronik posta 
hesabına gönderir. 



3- ÜTT Yeterlilik Eğitimi Uzaktan Eğitim Sistemine giriş hakkına sahip olan KULLANICI, 
uzaktan eğitim ile hizmetine sunulan içerikleri, Yeterlilik Ana Sınavından bir gün öncesine 
kadar kullanabilir. Yeterlilik Ana Sınav’ında başarısız olan KULLANICI’nın Yeterlilik Ana 
Sınav Bütünlemesi için talep edilen ücreti yatırması ve işbu sözleşme hükümlerine bağlı 
kalması şartıyla Yeterlilik Ana Sınav Bütünlemesi’nin yapılacağı günden bir gün önceye 
kadar uzaktan eğitim sistemini kullanma hakkı devam eder. KULLANICI kendisi için 
sunulan uzaktan eğitim materyallerini bireysel olarak kullanabilir, bu hizmeti bedelli ya da 
bedelsiz olarak üçüncü kişilerin kullanımına açamaz, satamaz, kiraya veremez.  

4- KULLANICI, işbu sözleşme ile ÜNİVERSİTE tarafından sunulacak ÜTT Yeterlilik 
Eğitimi’ne uzaktan eğitim sistemi ile katılma ve eğitim sonunda yapılacak olan ilk Yeterlilik 
Eğitimi Ana Sınavına girme hakkına sahiptir. KULLANICI’nın eğitime mazeretli ya da 
mazeretsiz olarak devam etmemesi, eğitime hiç başlamaması ya da eğitimi yarıda 
bırakması, eğitiminden sonra kendisine duyurulan ilk Yeterlilik Ana Sınavına mazeretli ya 
da mazeretsiz olarak girmemesi, sınavı yarıda bırakması ya da sınavda başarısız olması 
tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ÜNİVERSİTE’den herhangi bir hak iddia 
edemez.  

5- ÜNİVERSİTE; hem eğitimin başlamasından hem de sınavdan en az 10 (on) gün önce 
kullanıcıyı “utt.ticaret.edu.tr” web adresinden yapacağı duyuru ile ve  göndereceği 
elektronik posta ile bilgilendirir. Eğitim ve Sınav ile ilgili duyuruları takip etmek her 
halükarda KULLANICI’nın sorumluluğudur. Kendisine duyurulan eğitime katılmayan 
ve/veya sınava girmeyen KULLANICI eğitim ve/veya sınav hakkını kullanmış sayılır.  

6- Eğitim sonunda yapılacak ilk Yeterlilik Ana Sınavdan başarısız olan veya sınava girmeyen 
KULLANICI, ÜNİVERSİTE’nin web sitesinde ilan edilen Yeterlilik Ana Sınav Bütünleme 
ücretini ödemek kaydı ile duyurulan ilk Yeterlilik Ana Sınav Bütünlemesine girebilir. Bu 
sınavdan da başarısız olan ya da duyurulan ilk Yeterlilik Ana Sınavına 
girmeyen/giremeyen KULLANICI, ÜTT Yeterlilik Eğitimi’ni yeniden almak zorundadır. 
Birden fazla Yeterlilik Eğitimi alacak olan KULLANICI, eğitim ücretinin %70’ini öder. 
Yukarıda yazılı kurallar her eğitim ve sınav döneminde KULLANICI’nın kaçıncı kez eğitim 
aldığından bağımsız olarak aynen uygulanır.  

7- Uzaktan eğitim sisteminde yer alan tüm ders notları, ders yardımcı materyalleri, sunumlar, 
görseller, metinler, videolar ve ses kayıtlarının tüm telif hakları ÜNİVERSİTE’ye aittir. 
KULLANICI; bahsi geçen ürünleri ÜNİVERSİTE’den yazılı olarak izin almadan kendi 
eğitimi dışında hiçbir amaçla kullanamaz. Aksi halde ÜNİVERSİTE nezdinde oluşabilecek 
zararları tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.  

8- Söz konusu ürünlerin toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı yapıldığı takdirde 
gösterimi yapan organizasyon, şirket, kişi veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için 
gerekli olan kullanım bedelini ÜNİVERSİTE’ye ödemekle yükümlüdür. Uzaktan eğitime ait 
kişisel şifre bilgilerini veren ya da paylaşan KULLANICI doğacak olan hukuki ve cezai 
yaptırımlardan sorumludur.  

9- Uzaktan eğitim ile KULLANICI’ya sunulan her türlü eğitim materyalinin (görsel 
malzemeler, sunumlar, sesler, videolar ve ilgili olabilecek her türlü materyal) aynı veya 
alıntılanmış halde, herhangi bir şekilde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da 
dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan 
KULLANICI’nın hesabı iptal edilip hakkında yasal işlem başlatılacaktır.  
 

5- ÖZEL HÜKÜMLER: 
 

a)   KULLANICI, kendisine daha önce başka üyelerce seçilmemiş bir Kullanıcı adı ve Şifre 
belirler. Kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, korunması tamamıyla KULLANICI’nın 
sorumluluğundadır. Şifre sadece KULLANICI tarafından bilinir. Şifresini yanlış giren 
KULLANICI, şifremi unuttum bölümünden kendi elektronik posta adresine şifresinin 
değiştirilmesi için gerekli bilgilerin gönderilmesini sağlayabilir. ÜNİVERSİTE, şifrenin 
unutulmasından veya yanlış kullanılmasından doğacak sonuçlardan sorumlu değildir.  
 



b) KULLANICI, ÜNİVERSİTE tarafından kendisine sunulan hizmetlerinden yararlandığı 
sürece, kayıt formunda yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli 
hallerde bilginin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun 
kendisine ait olduğunu, bu hallerde hiçbir hak iddia edemeyeceğini peşinen kabul eder. 
KULLANICI, eğitimi devamı sürecinde ÜNİVERSİTE tarafından talep edilen gerekli 
bilgileri eksiksiz ve doğru olarak vermekle yükümlüdür. KULLANICI kişisel bilgilerindeki; 
çalıştığı firma, adres, telefon vb. her türlü değişiklikte, değişiklikten itibaren en geç 15 gün 
içerisinde ÜNİVERSİTE’ye e-posta (utt@ticaret.edu.tr ) ile güncel bilgiyi ve gerekçesini 
bildirmek zorundadır.  

c) KULLANICI, ÜNİVERSİTE tarafından uzaktan eğitim ile verilen tüm hizmetlerin ve 
yazılımların telif hakkının ÜNİVERSİTE’ye ait olduğunu, bu yazılımları, dokümanları ya da 
servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, 
pazarlamayacağını aksi takdirde ortaya çıkabilecek zarar ziyandan sorumlu olacağını 
kabul ve taahhüt eder.  

d) ÜNİVERSİTE; kişisel bilgilerin gizliği kapsamında KULLANICI’ya ait tüm bilgilerin 
güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Ancak, ÜNİVERSİTE’nin ihmali olmadan yetkisiz 
kişilerce KULLANICI’ya ait kişisel bilgilerin 3. Kişiler tarafından elde edilmesinden 
kaynaklı meydana gelebilecek zararlardan dolayı ÜNİVERSİTE’nin sorumlu olmayacağı 
KULLANICI tarafından peşinen kabul edilmiştir.  

e) ÜNİVERSİTE, uzaktan eğitim sistemini kullanan KULLANICI’lardan elde edeceği bilgileri 
bilimsel çalışmalar için kullanabilir. Bu bilgilerden yayın, bildiri, tez, proje, rapor vb. 
bilimsel sonuçlar elde edip bu sonuçları paylaşabilir. Elde edilen bilgiler istatistiksel 
çalışmalarda değerlendirilebilir, ancak yayınlanacak sonuçlarda hiçbir şekilde kişisel 
bilgiler bulunamaz.  

f) KULLANICI, kurallara aykırı davrandığı takdirde ÜNİVERSİTE’nin gerekli müdahalelerde 
bulunma, eğitimini askıya alma veya eğitimine son verme hakkına sahip olduğunu kabul 
eder, bu nedenle herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını beyan eder.  

g) KULLANICI, hizmetin kullanımı ile ilgili teknik (internet, elektrik kesintisi vb. gibi 
ÜNİVERSİTE’den kaynaklanmayan) sorunlardan ÜNİVERSİTE’yi sorumlu tutmayacağını 
kabul eder.  

 
6- YÜRÜRLÜK ve YETKİLİ MAHKEME:  

İşbu sözleşme KULLANICI tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. İşbu sözleşmenin 

uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan 

Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.  

 

 

 

 

Sayın İlgili;  
 
ÜTT Yeterlilik Eğitimlerine katılım için, öncelikle kayıt formunu doldurmanız ve ÜTT Yeterlilik 
Eğitimi Hizmet Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir. Kişisel 
Başvuru İşlemleri sayfasındaki “Sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum” kutusunu işaretlemeniz, 
sözleşmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. İnternet üzerinden online olarak yapılan bu 
sözleşme kabulü, sözleşmenin ıslak imzalı olarak imzalanması ile aynı hükümde olup aynı hukuki 
sonuçları doğurmaktadır.  

 


