
AMERICAN LIFE DiL OKULLARI A.S. Et5iTiM SoZLESMESi

1 . f araflar

igbu Eoitim Sozlegme'si (Krsaca "sozlegme"), bir tarafta, TMMOB TRABZON iKK (bundan
sonra "TMMOB TRABZON lKK" olarak adlandlrrlacaktrr) ile Qargr Mah. Cumhuriyet Cad.
No:19 Trabzon adresinde mukim AMERTCAN L|FE DiL OKULLARI TRABZON SUBESI.
(bundan sonra "KURUM " olarak adlandrnlacaktrr) arasrnda yaptlmlg bulunmaktadrr.
19 bu Sdzfegme'de TMMOB TRABZON IKK ve KURUM birlikte "Taraflar" ayt ayn "Taraf'
olarak anrlacaktrr.

2. Konu
lS bu Sozlegme ile Kurum, TMMOB TRABZON IKK'in belirledioi tiyelerine ve 1. Derece
yakrnlarrna (eg, gocuk, kardeg ...vb bundan sonra "kursiyerler" olarak adland tn lacakttr)
yonelik "Yabancr Dil Geligim Programr Dahilindeki ingilizce Egitimleri", TMMOB TRABZON
iKK gostereceli personeline TMMOB TRABZON iKK nrn anlagmalt oldulu American Life
binalannda igbu Sozlegme'de belirlenen kogullarda tedarik etmeyi kabul ve taahhUt eder.

3. Taraflann Hak ve Ytrkirmlulukleri

3.1 . Kurum'un hak ve yUkUmluliikleri
3.1 .1 . Kurum ig bu Sozlegme stiresinde kursiyerlere Ingilizce ve diler egitimleri anlagrlan
kurlar sayrsrnca verecektir.

%so iNDiRitvni riyerlan

3.1.2. 1 ders saati 40 dakikadrr.

3.1.3. Egitim siiresince kullanrlacak kitap, fotokopi vb. ders materyalleri TMMOB TRABZOr'.|
IKK 'nrn kursa kayrt yaptrrdrgr iJyelerine ve yakrnlanna kurum tarafrndan Ucretsiz olaraK
verilecektir.

3.1.4. Kurum egitim suresince kursiyerlerin bagarr de$erlendirmesi kapsamtnda yaptlan test,
quiz vb. delerlendirmeleri TMMOB TRABZON iKK ya her ay raporlayacakttr. E$itim sonunda
her bir kursiyerin lngilizce seviyesi de aynca raporlanacaktlr. Qa|ganlarrn devam bilgisi
kurum tarafrndan takip edilecek olup her 30 gunde bir TMMOB TRABZON IKK ya
raporlanacaktrr.

3. 1.5. Egitim esnasrnda kursiyerlerin yemekleri konusunda Kurumun ve TMMOB TRABZON
IKK' nrn viiktlmltilUkleri bulunmamaktadrr.

SEVIYE KUR SAYISI UCRET
A1 1281 82C1 C2 6 (16 AY) 2800 TL

A1-42 z 1750 TL
2+1 KUR J 1750 TL

YDS2 'l 1250T1
LYS 1 1450T1

QOCUK iNGIL|ZCE (TEEN ENGLISH) 8OO TL



3.1 .6. Kur s[iresince American Life gubelerinde dirzenlenmekte olan sosyal aktiviteler
(Konugma Stntfr, okuma srnrfr, gramer srnrfr, sinema saatleri vb.- Tarihlere ve gubelere gore
deQigkenlik g0sterebilir) kurum tarafrndan kursiyerlerimize ucretsiz olarak verilecektir.

3.1. Kursiyer ig seyahati, kurs saati ile gakrgan toplantrlar, lazla ve mesai ve/veya TMMOB
TRABZON IKK' daki gdrevinden dolayr kaynaklanan devamsrzhklarr igin muafiyet isteyemez.
Katrlmadr!r derslerin telafisi verilmez. Bu maddeye kigisel sebeplerle yaprlan devamsrzhk da
dahildir. Kigisel sebeplerle ve /veya bir ustte belirtilen sebeplerle yaprlan devamsrzlklarda
7o1 0 devamsrzlrk hakkr kullanrlrr.

3.2. TMMOB TRABZON IKK nrn Hak ve YtrkumlulLrkleri

3.2.1 Zorunlu sebeplerle (kaza, hastahk, yurtdlgr) derse devam edemeyen dlrenciler ise
haklannr toplam 12 ay siire ile dondurabilirler.

3.2.3. Srnrf e!itimleri American Life binalannda gergeklegtirilecektir.

3.3. Kurum, Sdzlegme'nin imza tarihi itibariyle yukarrda belirtilen iglerin ifasr konusunda,
gerekli izin, ruhsat ve haklara sahip oldulunu beyan, kabul ve taahhut eder.

3.4. Organizasyon ile ilgili gerekli izinlerin alnmasr ve emniyetin sallanmasr mi.rnhasrran
Kurumun sorumlulugundadrr. TMMOB TRABZON iKK nln bu gergevede herhangi bir
yUkUmltilirk ya da sorumlulu!u bulunmamaktadtr.

3.5. Kurum, bu S6zlegmede belirtilen iglerin ifasr srrasrnda TMMOB TRABZON IKK nrn ve
itibarrnrn korunmasr igin her ttirltl dikkat ve ozeni gdsterecektir. TMMOB TRABZON IKK' nln
imajrnr ya da itibannt sarsacak eylem, tasarruf ve davranrglarda bulunmaktan ozellikle
kagrnacaktrr. Taraflar, gerek bizzat gerekse ga|gttklan UgUncii kigiler vasrtasr ile
Organizasyon ile ilgili olarak basrna veya halka yapacaklan her tilrlu agrklama ve beyantn,
diler Taraf'rn itibar ve imajrnr sarsacak veya zarar verecek nitelikte olmayaca!rnr kabul ve
taahhut eder.

3.6. Kurum, higbir durumda kendisini TMMOB TRABZON IKK nrn acentast, yetkili temsilcisi,
ya da aracrsr olarak tanrtmayacak, TMMOB TRABZON IKK taraftndan agrk bir gekilde ve
yazrh olarak yetkilendirilmedikge TMMOB TRABZON IKK yr temsil etmeyecek, TMMOB
TRABZON IKK adrna agrklama ya da beyanda bulunmayacak, borg ya da herhangi bir
taahhiit altrna girmeyecek, bu gergevede Ugiincu kigilere yanhg veya yanlltrcr beyanlarda
bulunmayacaktrr..

4.7. Bu S6zlegmedeki hi9bir htrkum, Kurum ile TMMOB TMBZON iKK arasrnda, temsilci,
mUmessil, acenta iligkisi tesis etmez, Taraflardan birine ya da onlann lisans verenlerine ait
markalar bakrmrndan diger Tarafa bir lisans verildili geklinde yorumlanamaz. TMMOB
TRABZON IKK tarafrndan yazrlr olarak yetki altnmadan yaptlan iglemler ile ilgili tUm
sorumluluk mirnhasrran Kuruma aittir.

4.8. Kurum, bu Sozlegme kapsamrndaki yukumluluklerinin ifast strastnda, ilgili mevzuata,
ticari orf adet ve teamullere uymayr, TMMOB TRABZON IKK aleyhine bir sonucun ortaya
qrkmamasr igin gerekli her ttrrltl dikkat ve 6zeni gdstermeyi, bu konuda TMMOB TRABZON
IKK ya gerekli uyanlan yapmayr, bu madde de belirtilen yukirmldlukleri yerine getirmemesi
nedeniyle ortaya grkabilecek her turlu zarar ve yukumlulukten dolrudan dooruya sorumlu
olduounu, TMMOB TRABZON IKK nrn zarar gormemesi igin gereken her turlu tedbiri derhal
alacaornr kabul ve taahhut eder.



4.9. TMMOB TRABZON IKK 'nrn ig bu Organizasyon kapsamrnda veya benzeri
organizasyonlarda bagka Kurulug, kigi ve firmalarla gaLgma hakkr saklrdrr.

4.10. Kurum igbu Sozlegme'nin ifasr ile ilgili olarak 18 yagrndan kiigiik ve SSK'ya kaydr
yaprlmamrg higbir personel gorevlendirmeyecek, personeline iligkin olarak 19 hukuku ve SSK
mevzuatr kapsamrnda Ucret, vergi, sigorta pirimi, gegitli fon kesintileri, krdem ve ihbar
tazminatlarr, iggilik alacaklarr, ig kazast, meslek hastalrlt, can kaybt da dahil her turlU odeme
yukumlulukleri bizzat yerine getirecek, TMMOB TRABZON IKK nrn bu nedenle olugabilecek
her tUrlir zar.annr tazmin edecektir.

4.1 1 . Kurum, istihdam edeceoi personelin ige alrnmasr, haklarrnrn 6denmesi, denetim ve
gozetimi ile igten grkarrlmasr hususunda mUnhasrran yetkili ve sorumludur.

5) SOZLESME BEDELI VE ODEME SARTLARI

5.1. TMMOB TRABZON iKK, Kuruma, ingilizce elitimi kapsamrnda kayrt yaptrnlan t0m
galrganlann toplam almrg olduklan eoitimleri igin fatura kargrh$rnda (Bundan sonra krsaca
"Hizmet Bedeli" olarak anrlacaktrr) Liste Fiyatr Uzerinden %50 indirim + %8 KDV odeme
yapacaktrr. Odeme: Toplam tutann ilk taksiti egitim baglangrcrnda 6denir. Kalan bakiye 6-7-
8-9 ay taksit ile tahsil edilir.

5.2. Hizmet Bedeli'ne Kurumun ig bu Sdzlegme kapsamrnda ifa edeceli igler'e iligkin her
tUrlir masraf ve karr dahil olup, Firma higbir gerekgeyle bu Sdzlegme kapsamtndaki
Hizmet'ler igin bedel artrnmr talebinde bulunmayacaktrr.

5.3. Odemeler Firma'nrn resmi banka hesaplanna yaprlacak olup bireysel 0demelerde kredi
kartrna taksit te yaprlabilecektir.

6) SOZLESMENiN SURESI. SONA ERMESI. FESH|

6.1 . Aksi yazrlr olarak taraflar arasrnda agrk bir gekilde mutabakata ba!lanmadrkga igbu
Sdzlegme imza tarihinde yUrUrl0le girecek olup e$itimlerin igbu Sozlegme gartlanna uygun
gekilde tamamlandrlr tarihte ve her halUkarda eoitimler tamamlanmamrg olsa dahi en geg
31.12.2018 tarihine kadar yLirtrrltikte kalacaktrr. Strre sonunda Sozlegme bagkaca bir ihbar
ya da ihtara gerek olmaksrzrn kendili0inden sona erecektir.

6.2. Taraflardan birinin igbu Sozlegmede yer alan yukumluluklerden herhangi birisini gereoi
gibi veya hig yerine getirmemesi ve diger tarafrn yazrl ihtanna raomen gerekli dUzeltmeleri
yapmamast halinde, di$er taraf ihlalde bulunan tarafa yazrh bildirimde bulunarak, "hakll
nedenle" tek tarafh olarak ve derhal etkili olmak 0zere, bu Sdzlegmeyi feshetme hakkrna
sahip olacaktrr.

6.3. Taraflar, agaorda belirtilen durumlardan herhangi birisi gergeklegtiginde, igbu
Sozlegme'yi derhal yilrtirlole girmek tizere ve tek tarafll olarak feshetme hakkrna sahiptir. Bu
haller 6zellikle;

a) Taraflardan birinin infisahr.



b) Taraflardan birinin borglarrnr ddemede acze dUgmesi, kendi istegi dahilinde iflas
bagvurusunda bulunmasr, muflislioine karar verilmesi, varhklannrn tamamt yada onemli
bir krsmrnrn yonetimi igin gegici ya da sUrekli olarak kayyrm atanmasr, gegerli bir ticari
yada hukuki sebep olmaksrzrn var|klannrn onemli bir krsmrnr bir yada birkag alacaklr
lehine temlik etmesi veya alacaklrlanndan mal kagrrmasr. (Vadesi gelmig borglarrn genel
olarak ddenememesi durumu da acze dlrgme hali olarak kabul edilecektir.)

Mocbir sebeple ifa imkansrzlr!rnrn 30 gi.rnir gegmesi.

6.4. Sozlegme'nin, bu maddede yer alan hukumlere uygun olarak feshedilmesinden dolayr,
fesheden Taraf, dioer Taraf'a ayrrca bir tazminat odemeyecektir. $u kadar ki bu hukum,
Sozlegmenin ihlali nedeniyle fesih hallerinde Sozlegme'yi fesheden tarafrn, Sozlegme ihlali
nedeni ile ulradrlr zaran lazmin, bakiye hak ve alacaklannr talep etme hakkrna halel
getirmez.

6.5. lgbu S6zlegme'nin feshi, Taraflar'rn fesih tarihinden once, bu Sdzlegme gere$i ya da
daha dnceki fiil, iglem ve iligkileri gereoi tahakkuk etmig olan yijktlmlillUk ve borglarrnr, ya da
bu Sdzlegme'ye gore fesih tarihinden sonra da devam etmesi amaglanan yiikumluluklerini
etkilemez.

7) GIZL|L|K

7.1 . lgbu S6zlegme nedeni ile Taraflann birbirlerinden edindikleri tUm bilgiler Taraflar
arasrnda <izeldir ve ticari srrdrr. Taraflar gerek igbu Sdzlegme, gerekse S6zlegme konusu
iglerin yerine getirilmesi esnasrnda diler taraf hakkrnda 6grendikleri bilgileri, iigiincti kigilere
agrklamayacaklannr, kamuya duyurmayacaklarrnr, yayrnlamayacaklannr ve galrganlannrn da
bu yukuml0li.ige uymasrnr sa!layacak 6nlemleri almayr kabul ve taahhut ederler.

7.2. Gizliligin ihlali halinde, buna sebep olan Taraf, mahremiyeti ve haklan ihlal edilen tarafrn
her tUrfU zarar ve ziyanrnr tazmin etmeyi peginen kabul ve taahhtrt eder.

7.3. lgbu S6zlegmenin herhangi bir nedenle sona ermesi hali, bu maddede yer alan
ytrk0mli.il0klerin sona ermesine sebep olmaz.

8 MUCB|R SEBEP

8.1 . Taraflarca Sdzlegmenin imzasr. srrasrnda dngortllemeyen, igbu SozleSme huklimlerinin
yerine getirilmesini onleyecek bigimde, taraflann her ikisinin veya birinin Qalrgma imkanlannl
krsmen veya tamamen, gegici veya daimi olarak durduracak gekilde ve derecede meydana
gelecek harp, isyan veya yangrn, infilak, zelzele gibi tabii afetler, htikumet veya resmi
makamlar tarafrndan verilmig kararlar ile grev ve lokavt gibi taraflarrn kontrolii haricinde
gergeklegen haller Taraflar igin mircbir sebep sayrlrr. Taraflar igbu Sozlegmenin mucbir
sebep si.rresince yerine getirilmemesinden dolayr sorumlu tutulmayacaktrr. Taraflar mUcbir
sebebin ortaya grktgrnr derhal yazrh olarak kargr tarafa bildirecek ve resmi belgeler ile tevsik
edecektir.

8.2. M0cbir sebep ortaya grkmasrndan sonra otuz (30) gunden daha uzun bir sure
gegmesine ragmen imkansrzlrk hali ortadan kalkmamrgsa taraflardan herhangi biri tek taraflt
bir bildirimle igbu Sozlegmeyi feshedebilir.

a



9) DIGER DUZENLEMELER

9.'1 . Taraflar, igbu Sozlegme'nin 1 . maddesinde belirtilen adreslerini yasal tebligat adresleri
oldu!unu, adreslerinde meydana gelecek de!igiklikleri, de$igiklikten itibaren 3 giin igerisinde
di!er Taraflar'a bildirmedikleri strrece igbu adreslerine yaprlacak her ttirlU lebligat ve
teslimatrn kendilerine yaprlmrg sayrlacalrnr ve yasal ve resmi bir tebligatrn doluracalr tum
sonuglafl doouracaornr kabul, beyan ve taahhut eder.

9.2 Bu S6zle9me, ancak taraflarrn yetkili temsilcilerinin imzasr ile ve yazrlr olarak
degigtirilebilir.

9.3. Daha dnceki anlagmalar, uygulamalar veya iglemler neticesinde, taraflarrn birbirlerine
kargr dogmug bir yiikijmltilU$i.i veya borcu varsa, bu nevi yukiimlilluk veya borglara igbu
SOzlegme'nin akdinden dolayr bir halel gelmez.

9.4. Taraflann igbu anlagma ile ilgili hukiimleri veya haklarrnr bir veya birkag kere
kullanmamasr, bunlardan feragat edildioi anlamrna gelmez ve diler tarafa kazanrlmrg hak
iddiasrnda bulunmak hakkrnr vermez.

9.5. Igbu Sdzlegmeden kaynaklanan uyugmazlrklann g6zumU ile ilgili olarak Trabzon
Mahkemeleri ve lcra Daireleri yetkilidir.

9.6. Taraflar igbu Sozlegme ve Sozlegme ile kendilerine tanrnmrg olan hak ve
yukUmlUliiklerin tamamrnr ve/veya bir krsmrnr kargr tarafrn yazrlr muvafakati olmaksrzrn
UgUncu gahrslara ve/veya kurum ve kuruluglara devir temlik edemeyeceklerini kabul, beyan
ve taahhUt ederler.

9.7. igbu Sozlegme nedeniyle dolan damga vergisi igin her bir taraf kendi nUshastndan
sorumludur. Damga vergisi drgrnda igbu Sdzlegmenin uygulanmasrna iligkin her ttrrlo vergi,
resim ve harglar taraflarca egit olarak kargrlanacaktrr.

Beq (5) sayfa ve Dokuz (9) maddeden olugan igbu S6zlegme, Taraflar'rn yetkili
temsilcilerince 28.09.2017 tarihinde Trabzon'da, 2 (iki) asrl nilsha olarak imza edilmigtir.

TMMOB.,TRABZON I L KOORD|NASYON AMERICAN LIFE DIL OKULLARI


