
  KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE HİZMET ŞARTLARI 

Bitest isimli yazılım Karekta Bilgi Teknolojileri Eğitim Ve Danışmanlık Limited Şirketi’ ne ait bir 

üründür. Bitest; Karekta tarafından oluşturulan bir platform olup, bu platformu ve platform üzerinden 

sağlanan tüm ürün ve hizmetleri kapsamaktadır. 

Bitest; Ennegram sistemi temel alınarak hazırlanan metinler ve sorulara verilen cevapların buna uygun 

şekilde oluşturulan algoritmalar ile değerlendirilerek yorumlanması, neticelendirilmesidir. Elde edilen 

sonuçlar ve analizlerin verileri ile kullanıcıların birbirleri ile bağlantı kurmasına, topluluklara katılma 

veya yeni topluluklar oluşturmasına, eğitim hayatına ilişkin bir kısım tercihlerine ve kariyer 

tercihlerine yardımcı olmayı amaçlayan hizmetler geliştirmektedir.  

Ayrıca işletmelere uygun hedef kitleye ulaşabilme ve büyüme imkânı sunma; işletmelere çalışma 

arkadaşlarının birbirleri ve işletme ile uyumluluğunu değerlendirme ve buna uygun analiz sonuçları 

önerme ile yeni çalışma arkadaşları tercihinde yardımcı olmayı amaçlayan hizmetler geliştirmektedir. 

Örneğin; çalışma pozisyonuna uygunluk, çalışma pozisyonundakilerin birbirleri ile uyumu, takım 

verimlilikleri, yeni çalışma arkadaşları tercihleri v.b. hususlar işletme tarafından platform üzerinden 

belirlenen kriterlere göre dizayn etme imkânı sağlamaktadır.  

Bitest ücretsiz bir platform olup, platform üzerinden hizmete sunulan ürünler, hizmetler ve içerikleri 

aşağıda sayılan haller dışında ücretsizdir. 

- Kullanıcıların eğitim hayatı tercihlerine yardımcı olmak için; test sonuçlarının sisteme kayıtlı 

sınavlarda başarı sırası/alan parametrelerine uygun olarak yorumlandığı ve buna uygun 

önerilerin sıralandığı hizmetler ücretlendirilir. Bu hizmetin kullanımı için kullanıcı, panel giriş 

kodu satın almalıdır. Satın alınacak panel giriş kodu ücreti ….TL+KDV dir.  

- İşletme çözümlerine yönelik hizmetlerde, yönetici paneli kullanımı ile değerlendirilecek kişi 

sayısına yönelik lisans kodu satın alınması gerekmektedir. Yönetici paneli üyeliği ve üyelik 

şartları için tıklayınız. Bitest, test sonuçlarının yorumlanması ve analizi kapsamında size özel 

kişiselleştirilmiş deneyimler yaşamanızı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda yorumlanan 

test sonuçlarınız kapsamında elde edilen veriler size uygun içerikler, etkinlikler, plan ve 

programların size sunulması amaçlanmaktadır. 

Ayrıca platform kapsamında size özel kişisel gönderilerinizi oluşturabilir, video ve fotoğraflarınızı 

paylaşabilir, diğer kişi ve kuruluşlarla iletişim kurabilir, topluluk oluşturabilir veya bir topluluğa 

katılabilirsiniz. 

Bitest yukarıda sayılan haller ve hizmetler dışında ücretsiz bir platformdur. Bu bağlamda platformun 

sürdürebilirliği, hizmet kalitesinin arttırılması, kullanıcıların daha kaliteli zaman geçirebilmeleri ve ilgi 

alanlarına yönelik daha fazla özelleştirilmiş içeriğe ulaşabilmeleri amacıyla sizlere reklamlar 

gösterebileceğimizi kabul etmektesiniz. Bu sonuçlarınız elde edilebilmesi için kişisel verileriniz 

işlenmektedir. 

Bitest, kullanıcıları ile reklamverenler arasındaki ilişkileri yönetirken gizliliğe önem verir. Bu 

kapsamda reklamverenlere kim olduğunuzu söylemeden hedef kitlede yer alabileceğiniz reklamların 

gösterileceğini kabul etmiş bulunmaktasınız. Özel olarak izin vermediğiniz sürece size ait ve sizi 

doğrudan tanımlayan bilgileri reklamverenler ile paylaşmayız. Ancak test sonucu veya platform 

kullanımı sonucunda elde edilen ve yorumlanan veriler anonim olarak raporlanabilir ve 3. Taraflarla 

paylaşılabilir. Buna ilişkin detaylar için veri paylaşımı ve gizlilik ilkelerimize göz atabilirsiniz. 



Bitest’ i kullanırken girmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin doğruluğunu, açtığınız hesabın 

devredilmezliğini kabul edersiniz. Amacımız Bitest’ in herkes tarafından kullanılabilir olmasını 

sağlamaktır. Ancak belirli durumlarda Bitesti kullanamazsınız.  

- 13 yaşından küçük olmak, 

- Yasal mevzuat gereği ürün ve hizmetlerimizi almak ve kullanmaktan yasaklanmış olmak, 

- Belirlenen platform kurallarına aykırı davranışlar sergilemek, 

Kullanıcılar platformu kullanırken yanıltıcı, aldatıcı, ilgili ülkenin hukukuna ve platform kurallarına 

aykırı paylaşım yapılamaz, platform bu amaçla kullanılamaz. Başkalarına ait veriler tarafımızca veya 

veri sahibi tarafından izin verilmediği sürece kullanılamaz. Platformun sağlıklı çalışmasını 

engelleyebilecek, aksatabilecek, yavaşlatabilecek eylem ve davranışlarda bulunulamaz. Bu şartlara 

uygun olmayan kullanıcı hesaplara platform tarafından kısıtlanabileceğini veya tamamen ortadan 

kaldırılabileceğini kabul etmektesiniz. 

Bitest, hizmet kalitesini arttırmaya odaklanan bir platformdur. Bu bağlamda alacağınız hizmetin 

kalitesini ve çeşitliliğini arttırmak için sürekli çalışmaktayız. Bunun sonucu olarak kullanım şartları ve 

koşullarımıza yönelik düzenlemeler, yapılan iyileştirmeler karşısında yetersiz kalmaması için kullanıcı 

sözleşmesi içeriği ve şartlarında tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılacak iyileştirmeler 

ve değişikler inceleyebilmeniz için yürürlüğe girmeden önce tarafınıza sunulacaktır. Platformu 

kullanmaya devam etmeniz halinde bu koşulları kabul etmiş sayılırsınız. 

Bitest, platform üzerinden yapılan testin, platformun  ve diğer hizmet ve ürünlerinin geliştirilmesi, 

tarafınızın alacağı hizmet kalitesinin arttırılması için çalışmaktadır. Ortaya konulan ürün ve 

hizmetlerin herkes tarafından güvenle kullanılabilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Yapılan test 

modeli ennegram adı verilen değerlendirme sistemi kullanılarak yapılmış olmakla beraber, 

yorumlanan sonuçlar hiçbir şart altında kesinlik arz etmemektedir. Ayrıca kullandığınız hizmet ve 

ürünlerin de hatasız, kesintisiz, kusursuz çalışmasını garanti etmiyoruz. Bu bağlamda orta çıkabilecek 

veri kaybı, kar kaybı gibi hususlardan da sorumlu olmadığımızı kabul etmiş bulunmaktasınız. Bitest 

sağlamış olduğu ürün ve hizmetler kapsamında yasalar ile tek taraflı bağlı olduğu ölçüde sorumluluk 

üstlenmektedir. Bunun dışında sunduğu ürün, hizmetler ve 3. Kişilerin davranış ve eylemleri nedeniyle 

garanti ve sorumluluk kabul etmemektedir. 

Bitest ve bağlı ürün ve hizmetlerin kullanımında iş bu ana sözleşme geçerli olup, buna ek olarak 

yapılan iş ve işleme göre veya satın alınan ürün ve hizmete göre ek koşullar gerekebilir. Buna ilişkin 

düzenlemeler bu sözleşmenin devamı ve ayrılmaz bir parçasıdır. 

İhtilafların vukuunda İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri yetkilidir. 


