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MATHAZONE 

ONLİNE (ÇEVRİMİÇİ) EĞİTİM PORTALI ABONELİK HİZMETİ 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 

 
MADDE 1: TARAFLAR 

1.1. Satıcı Bilgileri 
 

Ticari Unvan : Seri Yayımcılık Eğitim Danışmanlık Pazarlama Satış ve Dağıtım 
Ticaret Limited Şirketi 

Adres : 
Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak, Waryap Meridian Sitesi, I 
Blok, No: 1/163, 34746, Ataşehir/İstanbul 

Telefon : (0216) 504 72 11-12 
İnternet Sitesi : https://www.mathazone.com.tr/tr 
E-posta : info@mathazone.com 
MERSİS Numarası : 0762041060500001 
Bundan sonra kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır. 

 
1.2. Alıcı (“Abone”) Bilgileri 

 

Adı-Soyadı :  
T.C./Yabancı Kimlik 
No 

:  

Adres :  
Telefon :  
E-posta :  
Çocuğun Adı-Soyadı :  
Çocuğun Yaş Grubu :  
Okul Adı: :  
Bundan sonra kısaca “Alıcı/Abone” olarak anılacaktır. 

 
 
MADDE 2: ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNUN KONUSU 

 
2.1. İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun konusu, Alıcı/Abone tarafından Satıcı’ya ait internet sitesi 
üzerinden eğitim portal içeriklerinin görüntülenebilmesi ve kullanılabilmesi için taraflar arasında 
elektronik ortamda düzenlenen abonelik sözleşmesine ilişkin hizmetin kapsamı, süresi, ücreti ile 
diğer tüm temel özellikleriyle ilgili olarak yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Alıcı/Abone’nin 
bilgilendirilmesidir. 

MADDE 3: ÜRÜN 
 

3.1. Ürünün Adı, Adeti ve Vergiler Dahil Satış Fiyatı 
 

Ürün Adı Adet Satış Fiyatı 
(KDV dahil toplam) 

Mathazone Online (Çevrimiçi) Eğitim Portal Aboneliği … …-TL. 
ÖDEME TOPLAMI … …-TL. 
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3.2. Ürünün Temel Niteliği: Okul öncesi 2, 3, 4 ve 5 yaş ile ilkokul birinci sınıf seviyesindeki 
çocuklara yönelik “Mathazone Eğitim Programının”; haftalık eğitim planlarına, destek 
materyallerine ve raporlarına erişim imkânı sağlayan bir online (çevrimiçi) eğitim platformudur. 
Öğretmen veya Veli her iki kullanıcı tipi de “Mathazone Online (Çevrimiçi) Eğitim Portalı”’ndan 
aynı hizmeti alırlar. 

 
3.3. Ödeme Şekli: Kredi Kartı veya Banka Kartı aracılığıyla taksitli ya da peşin işlem (tek çekim) 
yapmak suretiyle veya Satıcı’ya ait banka hesaplarına havale/EFT yöntemiyle ödeme 
gerçekleştirilebilecektir. 

 
3.4. Ürünün Teslimi: Alıcı/Abone, satın aldığı online (çevrimiçi) ürün ile ilgili abonelik 
sözleşmesini, ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini okuyup onayladıktan sonra 
ödeme işleminin tamamlanmasıyla birlikte ürün satışı gerçekleşecektir. Alıcı/Abone ürünle ilgili 
ödemeyi yaptıktan sonra başka bir işleme gerek kalmaksızın satın alınan ürün, abonelik süresince 
Alıcı/Abone’nin veya Alıcı/Abone’nin bildirdiği kullanıcının internet erişimine açılacaktır. Erişime 
açıldığı anda ürün Alıcı/Abone’ye teslim edilmiş olacaktır. Alıcı/Abone, Satıcı’ya ait internet sitesi 
üzerinden yapmış olduğu abonelik kaydı esnasında paylaştığı e-posta adresine gönderilen şifre ile 
“Mathazone Online (Çevrimiçi) Eğitim Portalı”’na giriş yapabilecektir. 

 
3.5. Ürünün Kullanımı İçin Gerekli Yazılım ve Donanım: Ürün, internet bağlantısı olan ve asgari 
donanımsal şartları taşıyan elektronik cihazlardan kullanıcı adı ve şifre girilerek kullanılır. Ürünün 
masaüstü bilgisayarlarda kullanımı için gerekli olan “Adobe® Flash® Player1” programının kurulu 
olması gerekmektedir. Elektronik cihazlarda ürünün doğru ve gerektiği gibi çalışabilmesi için 
“HTML52” servisinin desteklendiğinden emin olunmalıdır. 

 
MADDE 4: ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM SÜRESİ 
4.1. Ürünün özellikleri ve kullanım süresi aşağıda belirtildiği gibi olup bu bilgiler Alıcı/Abone’nin 
bilgisine sunulmaktadır. 

 
4.2. Satıcı'ya ait Mathazone Online Eğitim (Çevrimiçi) Portalı aboneliği, Satıcı'nın fikri ve sınai 
mülkiyeti hakkına sahip olduğu, okul öncesi 2, 3, 4 ve 5 yaş ile ilkokul birinci sınıf seviyesine ilişkin 
eğitim destek içeriklerinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanım hakkı, Alıcı/Abone tarafından 
seçilmiş olan yaş grubuna ilişkin eğitim programının sağladığı içerik ile sınırlıdır. 

 
 
 

 
1 Adobe Flash Player, çeşitli ekran ve tarayıcılarda; uygulama, içerik ve videoların görüntülenmesini sağlayan 
platformlar arası, tarayıcı tabanlı bir çalıştırıcıdır. 
2 HTML5, İnternet'in çekirdek teknolojilerinden HTML işaretleme standardının beşinci sürümüdür. Internet Explorer, 
Mozilla Firefox ve Opera tarayıcılarının güncel sürümleri tarafından kısmen desteklenmektedir. 
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4.3. Alıcı/Abone tarafından seçilmiş olan yaş grubuna ilişkin eğitim programında; sesli ve görsel 
canlandırmalı matematik anlatım videoları, eğitici oyunlar ve etkinlikler, eğlenceli aktiviteler ve 
şarkılar, basılabilir eğitim materyalleri, sertifikalar, ölçme-değerlendirme ve raporlar ile sesli 
elektronik kitaplar yer almaktadır. Mathazone Online Eğitim (Çevrimiçi) Programı: 
Ø Bütünsel öğrenme modelini benimseyen yeni nesil bir programdır. Kavramları tek tek, 

birbirinden kopuk şekilde değil; bir bütünün içinde, ilişkilendirme kabiliyetini artırıp, 
keşfetme metoduyla verir. 

Ø Hikayesel yapı ile özel bir kavram dizilimine sahiptir. Matematiğin temellerini kuran 
kavramlar her planın içinde bütünsel şekilde temalara hikayeler ile yerleştirilmiştir. 

Ø Türkçe ve İngilizce eşgüdümlü bir programdır. 
 
4.4. Mathazone Online (Çevrimiçi) Eğitim Portalı abonelik süresi, aboneliğin başladığı tarihten 
itibaren 10 (on) aydır. 

 
MADDE 5: ÜRÜNÜN ÖDEME BİLGİLERİ 
5.1. Ürünün abonelik ücreti, ödeme koşullarına ilişkin temel bilgiler ve özellikler aşağıda 
belirtildiği şekildedir. 

 
5.2. Mathazone Online (Çevrimiçi) Eğitim Portalı 10 (on ay) aylık abonelik ücreti KDV dahil ….TL 
(…… lira)'dır. 

 
5.3. Alıcı/Abone, abonelik ücreti ödemesini Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden 
(https://www.mathazone.com.tr/tr/musteri/siparis) kredi kartı veya banka kartı ile 
gerçekleştirecektir. Kredi kartı işlemleri güvenli ve şifreli bir kanal üzerinden doğrudan bankaya 
iletilir ve tüm işlemler banka tarafından yapılır. Kredi kartı ile abonelik satın alan Alıcı/Abone, 
sözleşme kurulduktan sonra abonelik sözleşmesinin sonraki dönemler için uzatılmasını isteyebilir. 
Sözleşme kurulduktan sonraki aşamada Alıcı/Abone, kurulmuş olan abonelik sözleşmesinin 
izleyen dönemler için de geçerli olmak üzere uzatılmasını isterse abonelik sözleşmesi 
kendiliğinden bir dönem için, geçerli olan abonelik ücreti kredi kartından tahsil edilerek var olan 
sözleşme koşullarıyla yenilenir. Bu hüküm devam eden dönemler için de geçerlidir. 

 
MADDE 6: CAYMA HAKKI 

6.1. Cayma Hakkının Kullanımı 
 
6.1.1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48.maddesinin 4.fıkrası uyarınca; Alıcı/Abone, 
14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 
sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 
9.maddesinin 2.fıkrasına göre; hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; 
mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü 
kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine 
kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. 
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6.2. Cayma Bildirimi 

6.2.1. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak 
veya e-posta ile Satıcı’ya yöneltilmesi yeterlidir. Bu durumda tüketici, iş bu formun EK’inde yer 
alan “Cayma Formu”’nu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da 

 

E-posta Adresi : info@mathazone.com 
Posta Adresi : Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak, Waryap Meridian Sitesi, I 

Blok, No: 1/163, 34746, Ataşehir/İstanbul 
bulunabilir. Cayma bildirimi aşağıdaki adreslerden birine iletilebilir. Bildirimin Satıcı’ya 
ulaşmasıyla birlikte abonelik iptal edilecektir. 

 
6.3. Satıcının Yükümlülükleri 

6.3.1. Satıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten 
itibaren on dört gün içinde ürünün satın alımında kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde 
önceden tahsil edilmiş olan ödemeleri iade edecektir. 

 
MADDE 7: YETKİLİ MAHKEME VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

7.1. Abone/Kullanıcı, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını; 

a) Seri Yayımcılık’nın internet adresinde yer alan info@mathazone.com e-posta adresine, 

b) Seri Yayımcılık adına kayıtlı 0 (216) 504 72 11-12 (iki hat) telefonu arayarak mesai saatleri 
içerisinde, 

c) Seri Yayımcılık’nın Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak, Waryap Meridian Sitesi, I Blok, No: 
1/163, 34746, Ataşehir/İstanbul adresine yazılı şekilde, iletebilir. 

7.2. Seri Yayımcılık söz konusu şikâyet ve itirazlara ilişkin başvuruların kendisine ulaşmasından 
itibaren derhal değerlendirilmesini sağlayarak makul olan en kısa sürede çözümlenmesi için 
çalışacaktır. 

7.3. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Türk Mahkemeleri yetkili olup; 
uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur. 

7.4. Abone/Kullanıcı, 7.1. ve 7.2.’de belirtilen çözüm yoları dışında Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde yerleşim yerinin 
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine şikâyet ve itiraz 
başvurusunda bulunabilir. 

7.5. Taraflar arasında, yukarıda belirtilen parasal sınırı geçen uyuşmazlıklarda 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yetki kurallarına göre belirlenen [davalının davanın açıldığı 
tarihteki yerleşim yeri mahkemesi (genel yetki), sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesi (özel 
yetki) gibi] veya tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemeleri yetkilidir. 
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MADDE 8: ALICININ ONAYI 

8.1. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, elektronik ortamda Alıcı/Abone tarafından okunup kabul 
edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin onay aşamasına geçilecektir. 

 
8.2. Alıcı/Abone işbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu 
ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 
Satıcı : Seri Yayımcılık Eğitim Danışmanlık Pazarlama Satış ve Dağıtım Ticaret 

Limited Şirketi 

Alıcı :  

Alıcı E-posta :  

Alıcı IP Bilgisi   

Tarih :  

 
EK: CAYMA FORMU’NU  https://www.mathazone.com.tr/tr/icerikler/sozlesmeler SAYFAMIZDAN 
İNDİREBİLİRSİNİZ. 
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