SMK Self Defans Akademi
MADDE 1-TARAFLAR
İş bu eğitim sözleşmesi SMK Self Defans Akademi bundan böyle ‘’SMK Akademi’’ olarak adlandırılacaktır, diğer
taraftan kursiyer ……………………..…………………………………………. ‘’ Üye‘’ olarak adlandırılacaktır. Taraflar bu
sözleşme ile aşağıdaki maddeler çerçevesinde ve aşağıdaki şartlarda iş bu Sözleşme imzalanmıştır.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
SMK Akademi’in görevinde dolayı eğitime gelemeyen askeri personel olan ‘’ÜYE’’nin eğitim öncesi
belgelendirilmesi ve daha sonra eğitim hakkını ......../..……/20….…--..……./………/20……tarihleri arasında
düzenleyeceği …..………………………………….. SMK Self Defans adlı eğitim faaliyeti işi, bu sözleşmenin konusudur.

MADDE 3- Olanaklar ‘’ ÜYE ‘’ 2. madde de tanımlanan etkinliğe bedeli karşılığında, SMK AKADEMİ tarafından
sağlanacak olanaklar aşağıda tanımlanmıştır.

a. SMK Akademinin .......,,./..……../20….……--..………./…………/20………tarihleri arasında
…….……………..………. ilinde düzenleyeceği ………………………………………… SMK Self Defans
eğitimine katılacak.

b. Eğitimin son günü ‘’ SMK Self Defans Teknik Gelişim Eğitimi Sertifikası ve SMK
Akademi Üye Kimliği - verilecektir.
MADDE 4- ÖDENECEK ÜCRET
İş bu sözleşmenin 1.maddesinde tanımlanan etkinliğe ve 3.madde de tanımlanan ‘’ ‘’ sağlanacak olan tüm
olanaklar karşılığında, ÜYE tarafından ........................................................ Türk Lirası
(......................................................... Türk lirası) Bu tutarı ........./…....../202..…... tarihinde SMK Akademi adına
Garanti Bankası İstanbul şubesinde bulanan TR11 0006 1870 0006 8955 12 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

MADDE 5– SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İş bu sözleşme, 5. maddesi süresiz olarak geçerlidir. Geriye kalan maddeler 2.madde de belirtilmiş olan etkinlik
tarihini takip eden gün (........../........... 202……..’ de) kendiliğinden sona erecektir.

MADDE 6 – SÖZLEŞMENİN DEVRİ, GİZLİLİK, DEĞİŞİKLİK, TARAFLARIN HAKLARI
6.1. İş bu sözleşme, TOPLULUK, ŞAHIS, Üye, Kurum ve/veya FİRMA tarafından hiçbir şahıs, kuruluş veya başka bir
Firmaya satılamayacak veya devredilemeyecektir.
6.2. İş, bu sözleşme konusu nedeni ile taraflar birbirlerinden edindikleri bilgileri 3.kişilere vermeyecektir.
6.3. 5 maddenin 1 ve 2. Maddesinin ihlal edilmesi durumunda ihlal eden TOPLULUK, ŞAHIS, Üye, Kurum ve/veya
FİRMA 30.000 TL tazminat ödemeyi taahhüt eder.
6.4. İş, bu sözleşme de yapılması istenilen herhangi bir değişiklik talebi, iki tarafın rızasının olması ve bu durumun
ek bir protokol ile imza altına alınması ile geçerli olacaktır.
6.5. Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya yerel yönetimler tarafından alınan yasak ve erteleme kararlarında,
ayrıca SMK AKADEMİ zorunlu hallerde gerekçe göstermek kaydı ile eğitimleri ertelemek durumundadır. Bu
durumda hiçbir üyeye ücret iadesi yapılmaz, kişiler en uygun bir sonra ki eğitime dâhil edilir.
6.6. Üyenin, SMK AKADEMİ tarafından kaydının silinmesi haricinde hiçbir sebeple ücret iadesi yapılmayacaktır.
Üye kayıt olduktan sonra ki süreçte gelip gelmeme durumundan kendisi sorumludur.
6.7. Üyenin kaydı iş bu sözleşme maddelerine aykırı davranış sergilemesi durumunda gerçekleşir.
6.8. Verilen kimliklerin süresi 1 yıldır. Her sene yenileme yapmak zorunludur. Yenileme yapılmaması halinde
üyenin kaydı silinmez, dondurulur. Yenileme yapılınca aktif hale getirilir.
6.9. Üyenin kaydı eğitime gelmeden önce silinmiş ise ücret iadesi yapılır. Eğitimden sonra silinmiş ise ücret iadesi
yapılmaz.
6.10.
Kaydı silinmiş üyenin belge ve kimliği iptal edilir.
6.11.
Kayıt olmasına rağmen eğitime gelmeyen/gelemeyen Üyenin eğitim hakları SMK AKADEMİ tarafından
korunur ve kayıt olduğu eğitimin düzeyinde, başka tarihte isterse tekrar katılabilir.
6.12.
Kayıt olduğu tarihe gelmeme/ gelememe durumunda, erteleme yapılacak diğer eğitim tarihi ile arasında
fiyat farkı var ise, üye bunu ödemeyi kabul eder.
6.13.
Üye tarafından, eğitim süresi içinde, eğitim ve reklam amaçlı (sosyal medya, yazılı, sözlü, görsel basın)
kullandığı için SMK AKADEMİ tarafından çekilen video, fotoğraflarla ilgili SMK AKADEMİ’ye hiçbir koşulda
dava açılmayacaktır.
6.14. SMK AKADEMİ’in müsaadesi dışında, ÜYE eğitim ile ilgili asla foto ve video paylaşamaz.
6.15.
ÜYE, eğitime gelirken SMK AKADEMİ tarafından belirlenmiş kişisel kullanımı için gerekli olan elektronik
ve manuel teçhizat, kişisel ürün ( temizlik, kıyafet, bot, çanta, ayakkabı ve aksesuarları) kendisi temin etmek
zorunda. Bu eşyaları isterse SMK AKADEMİ den satın alabilir, isterse başka kaynaklardan satın alabilir.
6.16.
SMK AKADEMİ yeme, içme ve konaklamayı sadece kamp eğitimleri için vermektedir. Kamp dışı
eğitimlerde ÜYE yeme, içme, konaklamayı kendisi karşılamaktadır.
6.17.
Konaklama hizmetini SMK AKADEMİ ‘’çadır’’ olarak temin etmektedir. ÜYE isterse kendi çadırını
getirebilir.
6.18.
Kamp dışı eğitim faaliyetlerinde ÜYE konaklama yerini kendisi seçmektedir.
6.19.
SMK AKADEMİ eğitmenleri, eğitim içeriği hakkında, eğitim sırasında, öncesinde veya sonrasında
değişiklik yapabilir ve bu değişikliği SMK AKADEMİ resmi web sitesinde yayınlar.
6.20.
ÜYE eğitimden sonra iş bulma olanağını kendisine aittir. SMK Akademi iş garantisi vermeksizin eğitimler
düzenlemektedir.
6.21.
ÜYE, SMK Akademi’nin aldığı Temel Seviye/Orta Seviye/İleri Seviye/CPO/Teknik Gelişim Seminerleri
belgeleri ile eğitmenlik yapamaz.
6.22.
Madde 6.20’de izah edilen hususta belirtildiği gibi ÜYE’nin eğitim verdiği tespit edilirse hakkında, SMK
AKADEMİ dan aldığı belgeyi haksız maddi, manevi çıkar amaçlı kötüye kullanmak, SMK Akademi üzerinden
insanları dolandırmak, SMK Akademi’nin maddi ve manevi zarara uğratmak, itibarsızlaştırmak suçlarından
hakkında yasal işlem başlatılır.
6.23.
Eğitmenlik yapabilmesi için ‘’Eğitmenlik Eğitim Kampı’’na katılması ve başarılı olması gerekir.
MADDE 7 – AKTİN FESHİ
Taraflardan biri iş bu sözleşmede yer alan vecibelerden herhangi birini kısmen veya tamamen zamanında ve
kendisine sağlanan olanakları sözleşmede belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde ifa etmediği takdirde iş bu
sözleşme münfesih olacaktır.
MADDE 8 – İHTİLAFLARIN HALLİ
İş bu sözleşmenin hüküm ve tatbikinden dolayı taraflar arasında doğacak olan ihtilaflar İzmir Mahkemeleri ve İcra
Daireleri’nde halledilecektir.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK
İş bu sözleşme karşılıklı olarak imzaların atılmasını takiben yürürlüğe girecektir.
3. sayfa, 9 maddeden ibaret bu sözleşme …....../......./202….... Tarihinde tanzim, imza ve teati edilmiştir.
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