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HİZMET PROTOKOLÜ 

MADDE 1. TARAFLAR 

Bir tarafta Şehit Osman Avcı Mah. 47. Sok. No:10 Etimesgut Ankara adresinde mukim, Düşün 

Okulları Eğitim A.Ş. ile diğer tarafta  Kültür Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:46/3 Çankaya, 

adresinde mukim, Sayıştay Denetçileri Derneği arasında aşağıdaki hususlarda mutabık kalınarak 

imzalanmıştır. 

MADDE 2. TANIMLAR 

İşbu Protokol metni içerisinde; 

2.1. Düşün Okulları Eğitim A.Ş. kısaca "HİZMET VEREN", Sayıştay Denetçileri Derneği kısaca 

“KURUM” olarak anılacaktır.  

2.2. Hizmet Veren ile Kurum kısaca 'TARAFLAR",  

2.3. İşbu Hizmet Protokolü kısaca "PROTOKOL" olarak anılacaktır.  

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

 3.1. İş bu Protokolün konusunu, protokolde belirtilen kapsam ve kurallar dahilinde HİZMET 

VEREN tarafından sunulacak eğitim öğretim hizmetlerinde, indirim yapılmasına ilişkin usul ve 

esaslar ile Taraflar arasındaki hak ve mükellefiyetleri oluşturmaktadır. Kuruma özel uygulanan 

indirim tutarı % 20 ’tir. 

  

MADDE 4.TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ   

4.1. HİZMET VEREN, hizmet almak isteyen kurum üye veya çalışanlarının çocuklarına 

eğitim-öğretim hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirecektir.  

4.2. Kurum üye veya çalışanı kimlik belgesini ibraz ettikten sonra protokolde yer alan indirimden 

yararlanabilecektir. 

 

4.3. HİZMET VEREN, kaydını gerçekleştirdiği her öğrenci ve ailesi ile ilgili olarak, Milli Eğitim 

Mevzuatı gereği yazılı veya elektronik ortamda bilgileri almak ve saklamakla ilgili olarak 

yükümlüdür. 

 

4.4. Tüm ödemeler Kurum Üye veya Çalışanı tarafından yapılır. Kurum’un tahsilat konusunda bir 

yükümlülüğü yoktur. 

 

4.5. KURUM, Hizmet Veren’in ilgili hizmet kategorilerini ve özel protokol şartlarını çalışanlarına 

ve üyelerine kendisi duyurmayı kabul eder. 

4.6. Taraflar bu Protokol dahilindeki çalışmalarının gereği saklı kalmak üzere diğer Tarafın adını, 

unvanını, marka, logo ve sair tanıtım işaretlerini, ilgili Tarafların yazılı veya elektronik posta 

üzerinden ve/veya herhangi bir ortamda izni olmaksızın hiçbir şekil ve surette kullanamaz. 

Tarafların bu hususlara ilişkin tüm yasal hakları saklıdır.  

https://yandex.com.tr/harita/?mode=search&oid=1013348145&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
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MADDE 5. ÖDEME 

5.1. Hizmet bedeli; HİZMET VEREN kuruluş tarafından hizmet alana fatura edilir ve faturanın 

tamamı, hizmet alandan tahsil edilir. KURUM’un hukuki ve mali sorumluluğu yoktur. 

5.2. HİZMET VEREN’ den alınan hizmete ilişkin olarak, protokol kapsamında hizmet alan kişiye 

% 20 oranında indirim uygulanacağı taraflarca kararlaştırılmıştır. 

MADDE 6. ÜCRETLENDİRME 

6.1 KURUM üyeleri ve çalışanlarının çocuklarına verilecek eğitim-öğretim hizmetinde 

İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencileri için % 20 indirim uygulanacaktır. 

 

6.2. KURUM üyeleri ve çalışanlarının çocuklarına verilecek eğitim-öğretim hizmetinde 

Anaokulu Öğrencileri için % 20 indirim uygulanacaktır. 

 

6.3. İndirimler yılbaşında ilan edilen ve duyurulan her sınıfın liste fiyatı üzerinden uygulanacaktır. 

 

6.4. İndirimler Yemek, Servis, Yayın ve Kıyafet ücretlerinde uygulanamaz.  

 

MADDE 7. GENEL İNDİRİMLER 

 

İşbu protokolün dışında uygulanacak indirimler aşağıda belirtilmiştir. 

 

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

 

7.2- Kardeş indirimi 

 

7.3- Başarı indirimi 

 

Hizmet alan aynı anda en fazla iki indirim kaleminden faydalanabilir. 

MADDE 6: FESİH/YENİLEME 

İş bu PROTOKOL imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayarak 1 yıl geçerlidir. 1 

yılın sonunda sözleşme tarafların karşılıklı onayıyla kendiliğinden yenilenir, 1 yıl daha uzatılır. 

MADDE 7: MADDE BAŞLIKLARI/KELİME HATALARI 

İş bu sözleşme metninde yer alan bir kelimenin ve/veya madde başlığının yanlış veya eksik yazılmış 

olması sözleşmenin yorumlanması açısından bir değer ifade etmez, ayrıca sözleşme hükümlerinin 

geçerliliğine olumsuz etkide bulunmaz. Taraflar bu hususu kabul ederler. 

MADDE 8:HÜKÜM İPTALİ 

İş bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yasal bir organca iptali halinde, bu durum 

diğer hükümlerin yürürlüğüne bir etkide bulunmaz. Bu iptal edilen dışında kalan diğer hükümleriyle 

birlikte iş bu sözleşme yürürlüğe devam eder. Taraflar bu hususu kabul ederler. 
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MADDE 9: GİZLİLİK 

Taraflarca aksi belirtilmedikçe, işbu Protokolün imzasından önce ve yürürlük süresi boyunca 

Taraflardan herhangi biri tarafından diğer Tarafa aktarılacak yazılı ya da sözlü tüm bilgiler ('Gizli 

Bilgiler') gizli tutulacak ve Taraflar, Gizli bilgileri üçüncü kişi ve kurumlara aktarmayacaklardır. 

Protokolün herhangi bir şekilde ihlali söz konusu olmaksızın kamuya mal olan kısımları, adli ya da 

idari mercilerin yasalar çerçevesinde Gizli bilgiyi talep etmesi halleri istisna olmak üzere, işbu Gizli 

Bilgiler protokol konusu hizmetin gerçekleştirilmesi amacı ile kullanılabilecek, başka hiçbir şekilde 

kullanılmayacaktır. Tarafların bu taahhüdü işbu Protokolün herhangi bir nedenle sona ermesi 

halinde de süresiz olarak geçerli olacaktır. 

 

İş bu Protokol, 3 sayfa ve iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup, …………… tarihinden itibaren 

imza altına alınmıştır.  

 

    

DÜŞÜN OKULLARI EĞİTİM A.Ş.                             SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ 
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