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1. SÖZLEŞMENİN AMACI 

1.1. İşbu sözleşme, aşağıda belirtilen eğitim/kurs1 programının taraflarını, süresini, tarafların hak ve 

yükümlülüklerini ve sona erme hallerini düzenlemektedir. 

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

2.1. Sözleşmenin konusu …………………………………………………. alanında eğitim programı 

düzenleyerek eğitim belgelerinin katılımcılara verilmesidir.  

2.2. Eğitimin planlanan başlangıç tarihi: 02/01/2020, Bitiş tarihi:  30/03/2020 

2.3. Eğitim sonunda eğitim ve ödeme yükümlülüklerini yerine getiren katılımcıya katılım belgesi verilir. 

 

3. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 
3.1. SDÜSEM: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 

  Adresi : SDÜ Doğu Yerleşkesi Isparta Meslek Yüksek Okulu A Blok Zemin Kat ISPARTA 

3.2. İletişim: (0246)211 30 04  Elektronik Posta: sem@sdu.edu.tr 

 

4. SDÜSEM’İN YÜKÜMLÜLERİ 

4.1. SDÜSEM işbu sözleşmeye konu eğitimi, 2. maddede belirtilen tarihlerde icra etmekle yükümlüdür.  

4.2. Eğitimin yerini ve saatlerini önceden bildirimde bulunmak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutar. 

 

5. KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

5.1. Katılımcı;  

a. Bu eğitim sözleşmesinin 2. Maddesinde belirtilen tarih aralığında eğitimin katılmakla, 

b. SDÜSEM’in eğitim kuralları2na uymakla, 

c. Eğitim programının ve/veya sınavlarının materyallerini, tarihlerini, yerini, saatini SDÜSEM’den 

takip edip, öğrenmekle,  

d. Ödemelerini, eksiksiz şeklinde yerine getirmekle, 

e. SDÜSEM ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindikleri bu sözleşmeye konu 

faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, istatistiki bilgileri, 

uzaktan eğitim bilgi ve bilgisayar/internet şifrelerini, doküman vs. belgeleri, uzmanlık bilgilerini 

üçüncü şahıslara açıklamamak ve gizliliği tam olarak korumakla yükümlüdür. 

 

6. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 

6.1. Sözleşmenin sona ermesi halinde tarafların yükümlülükleri:  

a. Katılımcı kendi isteğiyle ya da zorlayıcı sebeplerden ötürü eğitim programına devam 

edemeyecek olursa bunu yazılı olarak SDÜSEM’e bildirir. Bildirimin SDÜSEM’in kayıtlarına 

girdiği tarihte sözleşme katılımcı açısından sona ermiş sayılır. Sona eren sözleşme nedeniyle 

kurs ücretinin tamamı muaccel hale gelir.  

b. Eğitim programının devam ettirilmesi için aranılan asgari katılımcı sayısının sağlanamaması, 

eğitim programı ile yasal ve idari bir takım düzenlemelerin yapılmış olması ya da zorlayıcı bazı 

sebeplerin gerçekleşmesi nedeniyle eğitim programının devam ettirilmesinin beklenemeyeceği 

hallerde SDÜSEM tarafından katılımcılara yapılacak yazılı bir bildirim ile sözleşme sona 

                                                           
1 Sözleşmede öğrenme sürecini ifade eden her türlü faaliyet (kurs vb.) yerine “eğitim” ifadesi kullanılacaktır. 
2 Bu kurallar 18 Ağustos 2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan  “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği”nde belirlenen kurallardır. 
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erdirilir. Bildirimin yazıldığı tarih sözleşmenin sona erdiği tarihtir. Sözleşmenin sona ereceği bu 

halde kurs ücretinin tamamı muaccel hale gelir. Bu hallerde kıst ücret ve yasal kesintilerin 

katılımcıdan tahsilinden sonra sözleşme bedelinin kalanı terkin edilir. 

c. Mevzuatta değişiklik yapılması nedeniyle eğitimin dondurulması veya ertelenmesi durumunda 

gerçekleşen eğitimden doğan kıst bedel ve yasal kesintilerden SDÜSEM vazgeçmeyecektir. 

6.2. Katılımcı aşağıdaki durumlarda eğitime/kursa katılmaktan vazgeçebilir veya ayrılabilir:   

a. Katılımcının eğitime devam etmesini engelleyecek sağlık durumunu belgeleyen raporu3 veya 

kişinin eğitime katılmasına/devam etmesine mani olacak şekilde meydana gelen zorlayıcı 

sebebin4 resmi onaylı belgelerini ekleyerek dilekçe ile SDÜSEM’ e başvurması halinde katılımcı 

eğitimden ayrılabilir. Eğitim başladıktan sonra bu durumun ortaya çıkması halinde kıst ücret ve 

yasal kesintilerin katılımcıdan tahsilinden sonra sözleşme bedelinin kalanı terkin edilir. 

b. Sözleşmeye konu eğitimin başlamasından en az 10 (on) iş günü öncesine kadar eğitime 

katılmaktan vazgeçtiğini belirten dilekçe ile SDÜSEM’ e başvurması halinde katılımcı eğitime 

kayıt yaptırmamış sayılır. Bu durumda eğitim için yapılmış ödemelerin KDV’si düşüldükten 

sonra kalan ücret tutarı iade edilebilir. 

 

7. EĞİTİM ÜCRETİNİN ÖDENMESİ 

7.1. Katılımcı eğitim ücretini eğitimin başlangıcından önce ödemelidir. Başvuru aşamasında eğitim 

ücretini ödemeyen katılımcıların başvuruları kabul edilmez. 

 

8. GENEL HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

8.1. Eğitim sözleşmesinde yer almayan hususlar için ilgili kanun/SDÜSEM mevzuatı uygulanacaktır. 

8.2. SDÜSEM işbu sözleşme konusu eğitimin yapılabilmesi için gereken kontenjanın 

tamamlanamaması durumunda uygun saat ve seviyedeki sınıfları birleştirebilir. 

8.3. SDÜSEM gerekli gördüğü takdirde eğitim programının içeriğini, tarihini, saatini, eğitmenini 

değiştirme ve eğitimi iptal etme haklarını saklı tutar. 

8.4. SDÜSEM’den kaynaklanan sebeplerden dolayı yapılamayan eğitimler SDÜSEM idaresi tarafından 

katılımcıların da görüşü alınarak en yakın bir tarihte telafi edilir. (Bu madde katılımcı eğitime devam 

ettiği sürece geçerlidir.) 

8.5. Katılımcı;  

a. Eğitimin tam devamsızlık nedeniyle eğitimden düşmesi durumunda, 

b. Eğitim başladıktan sonra katılımcının kendi isteği ile eğitimden ayrılması durumunda, 

c. Eğitim için kendisinden talep edilen bilgi ve belgelerin eksik veya geçersiz olması durumunda, 

d. Eğitim sonunda verilecek belgeyi alma hakkından yararlanamaz ve kendisine ücret indirimi veya 

iadesi yapılamaz.  

 

 Katılımcı web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel niteliklerini, satış 

fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin olarak kurum tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi 

sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Katılımcılar, tüketici 

sıfatıyla talep ve şikâyetlerini kurum iletişim bilgilerini kullanarak ulaştırabilirler. 

                                                           
3  Sağlık durumu Devlet Hastaneleri veya Tıp Fakültelerinden alınacak heyet veya kurul raporu. 
4 Mücbir sebeplerin geçerliliği Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacaktır. 
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 Herhangi bir resmi ya da özel sınavın yapılıp/yapılmamasının kurumla hiçbir ilgisi yoktur. Bu 

nedenle bir sınavın olmayacağı neden gösterilerek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptali 

katılımcı tarafından talep edilemez; katılımcı bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını 

taahhüt eder. 

 

 

Üç sayfa ve 8 Maddeden oluşan işbu sözleşmesi tek nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imza altına 

alınmıştır. 

İşbu sözleşmeden doğan ödemelerimi vade tarihinde mazeretsiz ödeyeceğimi, aksi takdirde müteakip 

bonolarımın muacceliyet kesbedeceğini, icra mahkeme ve avukat masrafları ile faizlerini ödemeyi ve 

sözleşmesinin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda Isparta Mahkemelerinin salahiyetini şimdiden 

kabul eylerim. 


