
EĞİTİM HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR

İşbu Eğitim Hizmetleri Sözleşmesi Bir tarafta Karşıyaka Mah. Maket Sok.  No:14
Başiskele/KOCAELİ adresinde bulunan KOCAELİ BİLGİLİ KÜLTÜR OKULLARI ile diğer
tarafta Altunizade Mh. Kuşbakışı Cd. No:23 Üsküdar/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren
PETROL-İŞ SENDİKASI (bundan böyle kısaca ‘KURUM’ olarak anılacaktır.) arasında
imzalanmıştır.

İşbu sözleşme kapsamında gerektiğinde BİLGİLİ KÜLTÜR OKULLARI ve KURUM ayrı ayrı
‘Taraf’, birlikte ‘Taraflar’ olarak anılacaktır.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusunu sözleşmede belirtilen kapsam ve kurallar dahilinde BİLGİLİ
KÜLTÜR OKULLARI tarafından sunulacak eğitim öğretim hizmetlerinden indirim yapılmasına
ilişkin usul ve esaslar ile Taraflar arasındaki hak ve mükellefiyetleri oluşturmaktadır. İşbu
sözleşme  BİLGİLİ KÜLTÜR OKULLARI ile PETROL- İŞ SENDİKASI tarafından karşılıklı
talepleri sonucunda yapılmıştır.

MADDE 3- ÜCRETLENDİRME 

3.1 PETROL- İŞ  SENDİKASI üyeleri ve çalışanlarının çocuklarına verilecek eğitim hizmetinde
İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi Öğrencileri için  % 15  indirim uygulanacaktır.

3.2. PETROL- İŞ SENDİKASI üyeleri ve çalışanlarının çocuklarına verilecek Eğitim hizmetinde
Anaokulu Öğrencileri için  % 15  indirim uygulanacaktır.

3.3. İndirimler yıl başında ilan edilen ve duyurulan her sınıfın liste fiyatı üzerinden uygulanacaktır.

3.4. İndirimler Yemek, Servis, Yayın ve Kıyafet ücretlerinde uygulanmaz.

MADDE 4- GENEL İNDİRİMLER

İşbu sözleşmenin dışında uygulanacak indirimler aşağıda belirtilmiştir.

4.1-  Peşin indirimi (nakit ödeme veya kredi kartına tek çekim işlemler için)   

4.2-  Kardeş indirimi                         

4.3-  Başarı indirimi  



MADDE 5- ÖDEME ŞEKİLLERİ

Ödeme öğrenci kayıt protokolü yapılırken okulun kayıt kurallarına göre yapılır. Ödeme şekli nakit,
kredi kartı (tek çekim ya da taksitli), çek veya Kurumumuz ve VAKIF BANK Saraybahçe ile TEB
İzmit Şubesi arasında yapılan protokol gereğince OTS (Okul tahsilat sistemi) ile yapılmaktadır.  

MADDE 6- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. KÜLTÜR OKULLARI’ nın Hak ve Yükümlülükleri

     a.  KÜLTÜR OKULLARI hizmet almak isteyen kurum üye veya çalışanlarının çocuklarına
eğitim hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirecektir.

      b. KÜLTÜR OKULLARI hizmet almak isteyen KURUM üye ve çalışanlarının kurum üyesi
veya çalışanı olduğunu gösteren kartını teşhis edip, resmi kimlik belgesine de bakarak kişileri
teşhis eder. Kurum üye veya çalışanı kimlik belgesini ibraz ettikten sonra sözleşmede yer alan
indirimden yararlanır.

      c. KÜLTÜR OKULLARI kayıdını gerçekleştirdiği her öğrenci ve ailesi ile ilgili olarak yazılı
veya elektronik ortamda bilgileri almak ve saklamakla ilgili olarak Milli Eğitim Mevzuatı gereği
yükümlüdür.

       d. Tüm ödemeler Kurum Üye veya Çalışanı tarafından yapılır. Kurum’un tahsilat konusunda
bir yükümlülüğü yoktur.

6.2. KURUM’un Hak ve Yükümlülükleri

      a. KURUM, KÜLTÜR OKULLARI ile yapılan işbu sözleşmenin detaylarını üye ve
çalışanlarına duyurmakla yükümlüdür.

       b. KURUM ve KÜLTÜR OKULLARI web sitelerinde anlaşmalı kurum olarak isimlerini
duyururlar.

        c. Taraflar birbirlerinin isim, unvan ve logosunu sözleşmede belirtilen amaç dışında başka bir
amaç için kullanamazlar.

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İş bu sözleşme, 2018/2019 eğitim öğretim yılı kayıtları için geçerlidir. Ancak taraflardan herhangi
birinin sözleşme bitiminden en az 1(bir) ay öncesinde diğer tarafa sözleşmenin feshine ilişkin
yazılı olarak bildirim yapmaması halinde sözleşme süresi bir yıl daha uzayacaktır. Ancak
taraflardan biri 1(bir) ay önceden yazılı olarak  haber vermek koşulu ile protokolü her zaman
feshetme hakkına sahiptir.



MADDE 8- GİZLİLİK

Taraflar iş bu sözleşme süresince ve sözleşme yürürlüğü sona erse dahi süresiz olarak, iş bu
sözleşmenin ifası sırasında diğer taraf hakkında öğrenecekleri görsel, sözlü, elektronik veya yazılı
işlemler ile şirketleri hakkında öğrenecekleri işlemleri, faaliyetleri, mali durumları, iç işleyişleri,
müşteri portföyü, pazarlama metotları ile elde ettikleri bilgiler ile ticari sırları, finansal verileri,
anlaşmaları ve diğer belgelerin gizli tutulacağını, yasal bir zorunluluk olmadıkça 3. kişilere
açıklamayacaklarını, bu bilgileri hiçbir yerde paylaşmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

MADDE 9-TEBLİGAT ADRESİ

Sözleşmenin başlangıç kısmında bildirilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, adres
değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak her türlü tebligat,
kanuni bir tebligatın tüm sonuçlarına haiz olacaktır.

9 Maddeden oluşan işbu sözleşme 2 (iki) nüsha olarak 24/01/2018 tarihinde imzalanmış olup,
birer nüshası taraflara teslim edilmiştir.


