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Anlaşma
Tarafları:
HİZMET
VEREN
:Web Home Eğitim Danışmanlık İnternet Reklam ve
Teknolojileri
LimitedŞirketi(Bundanböyle
‘“DansAkademi”olarakanılacak.)
Vergi
Dairesi
ve
Numarası
:Bakırköy/4700575261
Adres
:
:KartaltepeMah.İncirliCd.AlpayİzerSok.4BBakırköy/İstanbul

Bilgi

HİZMET
ALAN
:…………………………………………………………………………..
………………………………………………(Bundanböyle‘’İşOrtağı’’olarakanılacak.)
Vergi
Dairesi
ve
Numarası
:
Adres
:…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Dans Akademi, İş Ortağına, öğrenci temin etmek amacıyla internet trafiği yüksek web sitelerinde
tanıtım, etkileşimi yüksek sosyal medya platformlarında reklam ve dijital farkındalık hizmeti vermek
suretiyle
işbu
sözleşmetanzimedilmiştir.Taraflaraşağıdakihususlardaanlaşmışbulunmaktadır.
1SÜRE:
1.1 İşbu sözleşme akdin imzalanmasından itibaren 2 (iki) aylık ücretsiz kullanım hakkı verilir. 2 (iki) aylık
kullanım
sonundataraflarkarşılıklımemnunkalırlarsaİşOrtağına1(bir)yıllıkkullanımhakkıverilir.
1.2 2 (iki) aylık ücretsiz kullanım sonunda İş Ortağı memnun kalmaz ve sistemi kullanmak istemezse
hiçbir bedel ödemeden sistemden çıkar ve işbu sözleşme sona ermiş kabul edilir. Dans Akademi İş
Ortağı
adınayaptığıtümreklamçalışmalarınısonlandırır.
1.3 İşbu sözleşme akdin imzalanmasından itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlilik taşımaktadır. Deneme
süresi
1
yıllıksüreniniçerisindekabuledilir.
1.4 Sözleşme taraflarca yazılı olarak fesih edilmediği sürece, sözleşme süresi, süre bitiminde ek olarak 1
(bir)
yıl
dahauzatılmışkabuledilir.
2HİZMETVERENHAKVEHÜKÜMLÜLÜKLERİ:
2.1 
Dans Akademi, internet üzerindeki bilinirliliğiyle İş Ortağının ulaştığı kitleyi artırmak ve potansiyel
öğrenci
temin
etmekiçinüzerinedüşentümçabaveözenisarfedecektir.
2.2 
Dans Akademi, sözleşme yürürlük süresince, İş Ortağının adresinin bulunduğu ilçe bazında başka bir
İş
Ortağı
ile
iş
birliğianlaşmasıyapmayacağınıtaahhüteder.
2.3
Dans
Akademi,İşOrtağınaözelbirtelefonnumarasıüzerindenaktarımyapacağınıtaahhüteder.
2.4
Dans
Akademi,gelenaramalarıgörmekiçinİşOrtağınakullanıcıadıveşifresiverir.
3HİZMETALANINHAKVEHÜKÜMLÜLÜKLERİ:
3.1 
İş Ortağı, iş birliği sistemini ve koşullarını bilerek ve kabul ederek iş birliği sözleşmesi imzaladığını
beyan
eder.
3.2 İş Ortağı, adresinin bulunduğu ilçe bazında Dans Akademi’nin talep ettiği eğitimi sağlayamaması
halinde
Dans
Akademi’ninbaşkaİşOrtağıile
işbirliğianlaşmasıyapmasınıkabuleder.
3.3 
Dans Akademi İş Ortağına daha fazla potansiyel müşteri temin etmek için gerek görürse İş Ortağı
adına
subdomainaçabilir.İşortağıbuteknik
uygulamayaşimdidenkabulveonayvermektedir.
3.4 İş Ortağına özel bir telefon numarası üzerinden aktarım yapılması için Dans Akademi kullanımına özel
bir telefon hattına gerekli teknik donanımı sağlayacağını kabul eder. İş Ortağı bu telefon hattı ile yapılacak
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tüm görüşmeleri ve bu görüşmelere ilişkin veri tabanı ve ses kaydı alınmasına kayıtsız şartsız izin
verdiğini,
engelleyiciişlemyapılmayacağınıkabulvetaahhüteder.
3.5 İş Ortağı, Dans Akademi’ye gerekli tanıtımı yapabilmesi için fotoğraf, video, logo ve tüm içerikleri
sağlayacağını kabul eder. Dans Akademi’nin İş Ortağı adına gerekli reklamları yapabilmesi adına
fotoğraf, video, logo, ve içerikleri kullanma iznin verdiğini sözleşme kapsamında onay ve izin vermeyi
şimdiden
kabuletmiştir.
3.6 İş Ortağı, sözleşme kapsamında fotoğraf, video, logo ve tüm içerikleri sağlayacağını kabul edip
kullanımı yapan Dans Akademi’nin fikri mülkiyet ve buna bağlı yasal hakları kullanmasına izin vermiştir.
Dans
Akademi’ninyapmışolduğukullanımsözleşmesüresindehakihlaliolarakkabuledilmez.
3.7 
İş Ortağı, Dans Akademi’nin marka gücüne, bilinirliliğine ve hizmet anlayışına yakışır eğitim ve hizmet
vermeyi
kabul
vetaahhüteder.
3.8 
İş Ortağının sözleşme kapsamında vereceği eğitim kategorilerinde en iyi eğitmen kadrosu ve en iyi
eğitim
koşulları,
ekipmanvefizikiortamısağlayacağınıkabulvetaahhüteder.
3.9 
İş Ortağı, dans eğitimi için gerekli ve yasa tarafından zorunlu hukuksal ve idari koşulları taşıdığını,
çalışma ruhsatı ve vergi kaydının olduğunu, çalışanların yeterli eğitim ve yasal zorunlulukları taşıdığını,
çalışanların sigortalı olup çalışma ve güvenlik koşullarına uygun iş sahası yaratıldığını, kayıt olan
öğrencilerin eğitimi için gerekli tüm donanıma ve fiziki koşula sahip olduğunu açıkça beyan edip aksi bir
durumda oluşacak tüm zarar ve ziyandan tek başına sorumlu olduğunu, Dans Akademi’ye yöneltilecek
her türlü hukuksal ve statüsel zararı ve hukuksal ceza-i tüm sorumluluğun kendisine topyekun rücu
edileceğini bildiğini ve bu durumu kayıtsız şartsız ihtara gerek olmadan tazmin edeceğini şimdiden kabul
ve
taahhüt
eder.
3.10 
İş Ortağı, iş yerinde meydana gelebilecek iş kazası- eğitmen/öğrenci sakatlanması ve benzer tıbbı
müdahale gerektiren durumların varlığı, hukuksal uyuşmazlığın varlığı halinde topyekun kendisinin
sorumlu
olduğunukabulvetaahhüteder.
3.11 İş Ortağı Dans Akademi ile tamamen bağımsız iki firma olduklarını, müşterek müteselsil hiçbir
ilişkileri olmadığını, vergi harç ve ödeme gibi mali ve resmi hiçbir konuda birbirleri ile hukuki-fiili veya zımni
ilişkisi
olmadığınıaçıkçabeyaneder.
3.12 Taraflar salt olarak öğrenci kayıt sistemi ile iş birliği içinde olup öğrenci kaydının yapılmasından sonra
Dans Akademi’nin öğrenci ile olan tüm ilişkisi sona erer ve öğrenci ile İş Ortağı arasındaki tüm iç ilişki İş
Ortağı
sorumluluğundaolacaktır.
4FİYATVEÖDEME:
4.1
Yıllık
sözleşmebedeliaşağıdakigibidir.
Yıllık
Üyelik
BedelleriveÖdemeYöntemleri
ÖDEMETİPİ

AÇIKLAMA

TUTAR

Nakit
-
Havale
-3AylıkÇekÖdeme

1YıllıkÜyelikBedeli

2.500TL+KDV

Kredi
Kartı
Tek
Çekim

1YıllıkÜyelikBedeli

2.600TL+KDV

Kredi
Kartı
9
Taksit(TümKartlara)

1YıllıkÜyelikBedeli

2.750TL+KDV

4.2 Sözleşmenin imzalandığı gün İş Ortağı sözleşme bedeli Dans Akademi hesabına ödemeyi kabul ve
taahhüt
eder.
4.3 Sözleşme sonu beklenmeksizin tarafların vazgeçmesi halinde Dans Akademi, İş Ortağı kullanmış
olduğu son ay bedelini Dans Akademi’ye yapılan toplu ödemeden mahsup edilip kalan aylara ilişkin
bakiye
İş
Ortağı
hesabınaödenir.
4.4 Dans Akademi, İş Ortağının kriterlerini uygun görmez ve öğrenci şikayetlerine maruz kalırsa, sözleşme
edimleri ihlal edilirse İş Ortağı tarafından ödenen sözleşme bedelinin kullandığı ay kadarını düşerek
kalanı
bakiyeyi
işortağınaiadeederekİşOrtağınısistemdençıkartabilir.
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5FESİH:
5.1
Taraflar
sözleşmeninsoneermesindenöncesözleşmeyifesihetmehakkınasahiptir.
5.2 
Sözleşme taraflarından biri sözleşmeyi fesih edeceğini yazılı olarak karşı tarafa bildirmesinden 15 iş
gün
sonrasında
sözleşmefesihedilmişkabuledilir.İşbudurumdasözleşme4.3maddesiuygulanır.
5.3 
Dans Akademi haklı bir sebep halinde İş Ortağının kusurlu davranışı sonucu sözleşmeyi fesih etmesi
halinde
4.4
maddeyiuygulayıptümzararıtalepetmehakkınasahiptir.
5.4 2 (iki) aylık ücretsiz kullanım sonunda İş Ortağı memnun kalmaz ve sistemi kullanmak istemez ise
madde
1.
2
koşullarıgeçerliolur.
6GENELDÜZENLEMELER:
6.1 
Taraflar kendisine açıklanmış olan bilgileri gizli tutacaktır. Bu bilgiyi anlaşmanın yerine getirilmesinde
ihtiyacı olan elemanların dışında herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyecektir. Sözleşme kapsam ve içeriği
gizli
bilgi
ve
ticarisırkapsamındaolupyasalzorunlulukharicindegizlitutulacaktır.
6.2 
Tarafların sözleşmede belirledikleri adresleri resmi adres kabul edilip buraya yapılan tebligatlar
geçerlilik
arz
eder.
6.3 
İşbu sözleşme aynı zamanda delil olarak kabul edilip uyuşmazlık halinde Dans Akademi ticari defter
ve
kayıtları
esasalınacağıtaraflarcakabuledilmiştir.
6.4 
İşbu sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde taraflar sözleşmede öngörülen şartlar dairesinde,
karşılıklı olarak iyi niyet çerçevesinde, hakkaniyet ölçüleri içinde, sorunu görüşmelerle çözmek yoluna
gideceklerdir. Bu mümkün olmaz ise taraflar ihtilafların hallinde BAKIRKÖY Mahkeme ve İcra
Müdürlüklerininyetkisinikabulvetaahhütetmişlerdir.
6.5 
Sözleşme kapsam ve detaylarındaki tüm fikri mülkiyet ve fikri haklar Dans Akademi’ye ait olup İş
Ortağı
bu
durumahelalgetirmemeyikabuleder.
6.6
İletişim
ve
İhbarlaryazılıolmalıdır.
6.7 
Eğer bu anlaşmanın hükümlerinden biri veya birkaçı geçersiz ve uygulanamaz hale gelirse, o zaman,
karşılıklı anlaşmayla taraflar bu geçersiz hükümlerin yerine eskisine en yakın geçerli olanları
koyacaklardır. Bir veya birkaç hükmün geçersizliği anlaşmanın bir bütün olarak geçerliliğine gölge
düşürmeyecektir
6.8 Yangın, sel, patlama, elektrik kesilmeleri mahkeme emri veya hükümet müdahalesi, halk ayaklanması,
isyan, savaş, grevler veya işçi huzursuzlukları gibi olayların dahil olduğu fakat bunlarla sınırlı olmayan,
kendi ihmal veya hatasından kaynaklanmayıp kendi denetimi dışındaki durumların yol açtığı nedenlerle bu
anlaşmanın yükümlülüklerinden herhangi birini geciktirir ya da yerine getirmezse bundan dolayı sorumlu
tutulmayacaktır. Fakat söz konusu taraf bunu acilen karşı tarafa haber vermeli ve mücbir sebep ortadan
kalktığında
yükümlülüğünütamamenyerinegetireceğinibildirmelidir.
İşbu iş birliği sözleşmesi tarafların kendi açık ve sarih rızaları ile kabul ettiklerini ve 3 sayfa 6 maddeden
oluşan sözleşmenin tüm hak ve hükümlülük ve şartlarını anladıklarını ve sözleşme koşulların uyacaklarını
beyan
edip
açıkçaimzaaltınaalınmıştır…/../..
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