Egitimhane.Com Okul Yardım Modülü - Kurallar
Eğitimhane Derneği ve Egitimhane.Com sitesi tarafından sunulan bu hizmette, yardım talep eden okullar ile
yardımseverlerin aynı platformda buluşması amaçlanmıştır. Eğitimhane Derneği ve Egitimhane.Com, gerekli
gördüğünde bu yardım platformunu devam ettirme veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Okul Ekleme Kuralları
• Üyelerimiz tarafından girilen yardım talepleri, kuralına uygun yazıldığı veya şüphe oluşturmadığı müddetçe
onaylanıp sistemde yayınlanacaktır. Egitimhane.Com, yardım taleplerini onaylama, onaylamama, yayından
kaldırma gibi haklara sahiptir ve sistemin sağlıklı işleyebilmesi için gerekçe göstermeksizin bu hakkını kullanabilir.
• Yapılan yardım taleplerine, üyelerimiz tarafından olumlu veya olumsuz puan verilebilmektedir. Üyelerimizin
tercih edip olumlu puanladığı okullar “tavsiye edilen okullar” adıyla yayınlanacak ve yardımların öncelikle bu
okullara ulaştırılması sağlanacaktır.
• Yardım talep eden üyemizin, kayıt ettiği yardım talebine en az 7 günde bir sürekli olumlu puan vermesi
gerekmektedir. 7 günü geçtiği halde kayıt eden üye tarafından oy verilmemiş yardım talepleri, listeden otomatik
olarak kaldırılacaktır. Burada amacımız, yardımların gerçekten ihtiyaç duyan okullara öncelikli olarak
ulaştırılmasıdır.

Yardım Etme Yönergeleri
• Resmi ve özel tüm kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar, okullar, firmalar, bireysel olarak kişiler yardım
listesindeki okullardan dilediklerine aracı olmaksızın doğrudan yardım gönderebilir."
• Egitimhane.Com’un yardımları toplama ve bu yardımları gönderme gibi amaç ve sorumluluğu yoktur. Yardımlar,
doğrudan okullar seçilerek yardımseverler tarafından yapılacaktır.
• Gönderilen yardımın maddi değeri, yardımseverin veya yardımı alan okulun beyanı doğru kabul edilerek sisteme
eklenecektir.
• Yardımseverler listesindeki sıralama, son 1 yılda yapılan toplam yardımın parasal karşılığı temel alınarak
yapılacaktır.
• Ticari firmaların, logo ve aktif linklerinin eklenebilmesi için, belirtilen okula en az 100 TL değerinde yardım etmiş
olması gerekir.
• Logoların boyutu 120x60 Px, jpeg formatında olmalıdır.
• Verilecek aktif (dofollow) link, firmanın doğrudan ana sayfasına yönlendirilecektir.
• Egitimhane.Com, uygun görmediği logo ve linkleri (kumar, bahis vb. olup bunlarla sınırlı kalmamak şartı ile)
gerekçe göstermeksizin yayınlamama, eklememe hakkına sahiptir. Bu durumda olma ihtimali olan firmaların
önceden e-posta ile sorup teyit almaları tavsiye edilir. (15.03.2015)

