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Bu protokol0510412022 tarihinde aşağıda açık adları ve faaliyet gösterdikleri adresleri belirtilen

taraf|ar arasında imzalanm ıştır.
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2. sözlEşn E KoNusU, TEKNiK TERIM VE KAVRAıııLAR, sözı-eşnıeıııiıı
GEÇERLİLİK SURESİ

2.f . Sözleşme konusu, İZllİl DİL AKDEMİ tarafından Firma ve grup şirketlerde bulunan
tüm şirket çalışanlarının, üyelerinin, birinci dereceden yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba, ve
kardeşlerinin) tüm Türkiye genelinde verilen tüm yabancı dilleri (özel ders hariç) ve hizmeti
kapsayacak şekilde eğitim alabilmelerine ilişkin koşulların düzenlenmesidir.
2.2 Kursiyer: Yabancı dil eğitimi alacak kişi.
Yabancı Dll: İZMİT DlL AKADEMİ'de eğitimi verilen tüm yabancı dil programları
Öğretmen: Şubelerde yabancı dil eğitimi verecek kişi
Ders Saati: Eğitim için öngörülen 40 dakikalık saat dilimi
Kur: Yabancı dil programlarında her bir seviyenin karşılığı
Eğitim Materyali: Her kurda 1 kitap, kitap içerisinde her kur süresince uygulanabilen English

Central uygulaması kare kodları, toplam eğitim süresince 1 kriterler kitapçığı
Sertifika: Yabancı dil programlarında kursiyerin aldığı toplam kurların sonunda verilen başarı
belgesi.
Grup Şirketler:
2.3 Bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir. Belirlenen süre sonunda tarafların
mutabakatı halinde sözleşme aynı süreyle uzatılacaktır.
2.4Taraflar, bu sözleşmede düzenlenmiş olan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
durumunda bu sözleşmeyi bitim tarihini beklemeksizin yapacağı yazılı bildirimle tek taraflı
feshetme hakkına sahiptir. Tarafların sözleşmenin gerçekleşmemesinden doğan menfi ve /
veya müspetzararlarını talep etme hakları saklıdır.
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3.1 Sözleşme süresi boyunca ve sonrasında Kurum'un tüm beklentilerini ve hassasiyetlerini
saygı ile karşılamayı, Kurum'un kamuoyundaki itibarını, prestijini korumak ve yükseltmek için
gerekli özeni göstermeyi, Kurum'un mesleki sırlarını hiçbir ortamda ifşa etmemeyi, bu konuda
her türlü tedbiri almayı kabul ve taahhüt eder. Bu sözleşmeden doğan işbirliğinin başında,
kurumsalweb sayfasında ve sosyal medyada haber niteliği taşıyacak şekilde sunulmasında
da aynı dikkat ve özeni göstermeyi kabulve taahhüt eder.
3.2 Sözleşme süresi boyunca kursiyerlere Yabancı Dil Eğitimini belirlenen standartlar
ölçüsünde vermeyi kabulve taahhüt eder.
3.3 Kurs süresince gerekli olan tüm eğitim mateyallerini ayrıca bir ücret talep etmeksizin

temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
3.4 Kursiyer devam etmek istemediği kurlarını sadece kurum çalışanlarına, 1.derece
yakınlarına ve kardeşlerine devredebilir
3.5 Eğ itim kurumu ile indirimden
nabilecek
er arasında
bilecek herhangi bir
ihtilaftan
sorumlu değildir.

4. KuRUM,uN YÜKÜMLÜLÜKLERı
4.1 Sözleşme süresi boyunca ve sonrasınOa İZlVlİr DİL AKADEMİ'nin kamuoyundaki
itibarını, prestijini korumak için gerekli özenigöstermeyi, İZlulİr DİL AKADEMİ'nin mesleki
sırlarını hiçbir ortamda ifşa etmemeyi, bu konuda her türlü tedbiri almayı kabul ve taahhüt
eder. Bu sözleşmeden doğan işbirliğinin basında, kurumsalweb sayfasında ve sosyal
medyada haber niteliği taşıyacak şekilde sunulmasında da aynı dikkat ve özeni göstermeyi
kabul ve taahhüt eder.
4.2aZMaT DİL AKADEMİ'nin bu protokol gereği Kurum çalışanların a ya da mensuplarına
tanıtım, duyuru, bilgilendirme yapabilmesi için gerekli kolaylıkları sağlar ve destek olur.
5. ÜGRET
Bu sözleşme gereği Kurum, İZlUlİr DİL AKADEMİ'ye hiçbir ödeme yapmayacaktır.
Sözleşme kapsamındaki FİRMA çalışanlarına ve birinci dereceden yakınlarına, oda
üyelerine, stajyerlerine ve oda personellerine liste fiyatları üzerinden %25 indirim yapılıp
bedellendirilecektir.
Kursiyerler Milli Eğitim mevzuatı gereği ayrıca bireysel olarak kayıt yaptırıp sözleşme
imzalamak zorundadırlar. Eğitim sistemine ilişkin detaylar standart hizmet sözleşmesinde
belirtilecektir.
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Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda KOCAELİ mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

YAZışMA ADRESLERİ

Taraflarca bu sözleşme ile ilgili tüm bildirimler 1. Madde de belirtilen yazışma adreslerinde
yapılır.
lşbu sözleşme toplam 7 (Yed)ı madde ve ekler ha
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|ZMİT DİL AKADEMİ DİL OKULLARİ
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