
KURUMSAL İNDİRİM PROTOKOLÜ

MADDE-I. TARAFLAR

1.1. Başaran Bilişim Akademisi & AmericanLife Dil Okulları
(İş bu protokolde Başaran & AmericanLife olarak anılacaktır.)
Kızılsaray Mah. Yener Ulusoy Bulv.71 Sok. N: 16 D: 11-23 Muratpaşa / ANTALYA

Kuruma İlişkin Bilgiler
Tel no
Web

Elektronik posta adresi

: 0242248 35 99
: www.basaranbilisimakademisi.com.tr/tr
: antalya.americanl ife.com.tr/
: info@basaranbilisimakademisi.com.tr
: antalya@americanlife.com.tr

Lı. 10. Bölge Antalya Eczacı Odası
(İş bu Protokol de topluca "Antalya Eczacı Odası" olarak anılacaktır.)
Kırcami Mah. Şerife Kahraman İş Merkezi No:87 Kat:2 Muratpaşa / ANTALYA

Antalya Eczacı Odası'na İlişkin Bilgiler
Tel no : O 242 3 ii 03 29
Web : https://www.antalyaeo.org.tr/tr
Elektronik posta adresi : antalyaeczaciodasi@gmaiL.com

MADDE-ı. KONU

"Antalya Eczacı Odası Üyeleri ile Antalya Eczacı Odası üyesi Firmalar ve Çalışanları", Başaran &
AmericanLife'dan satın alacakları ürün ve hizmetlere ilişkin olarak sağlanacak kurumsal indirirnin kapsam ve koşulları
ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

MADDE-3. PROTOKOL ŞARTLARI

3.1. Antalya Eczacı Odası üyesi iş bu protokol kapsamındaki avantajlardan aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda
yararlanacaktı r.

3.ı. İndirim oranı, nakit, kredi kartıyla tek çekim ve mevcuttaki kredi kartı taksit uygulamalarında da geçerli olmak
kaydıyla aşağıda tariflendiği gibidir;

Başaran Bilişim Akademisi'nden alınacak eğitirnlerde;
• Grup dersleri liste fiyatı üstünden %25 indirim
• Özel dersler liste fiyatı üstünden %15 indirim

AmericanLife DilOkulları'ndan alınacak eğitimlerde;

� i Kur liste fiyatı üstünden %50 indirim
• Özel dersler liste fiyatı üstünden % 15 indirim

İş bu kampanya sadık müşteri indirimi kampanyası ile birleştirilernez.

3.3. Antalya Eczacı Odası üyeleri, Antalya Eczacı Odası üyesi olduklarına ilişkin Antalya Eczacı Odası tarafından
hazırlanan ve imzalanan bir belge, resmi kimlik ve eğer mevcutsa üye kimliği kartı ibraz şartı ile indirimli ürün ve
hizmetten yararlanabilecektir.

3.4. Antalya Eczacı Odası, Ba
bulunan özel uygulamaya ilişkin
sitesi, afiş gibi iletişim O amları il

ran & American Life' ın iş bu protokol kapsamında ve süresince yukarıda yazı ii
tım bilgilerini ve iş bu işbirliğini tüm üyelerine internet, sım, sosyal medya, web

. aktır.

http://www.basaranbilisimakademisi.com.tr/tr
mailto:info@basaranbilisimakademisi.com.tr
mailto:antalya@americanlife.com.tr
http://https://www.antalyaeo.org.tr/tr
mailto:antalyaeczaciodasi@gmaiL.com


Söz konusu işbirliği Antalya Eczacı Odası'nın Kurumsal Anlaşma ve indirimlerinin duyurulduğu portaıda [ 2 yıl] süre
ile yayınlanacaktır.

3.5. Bu anlaşma, Antalya Eczacı Odası üyelerine tanınan özel bir indirim imkanı olup, Antalya Eczacı Odası 'na
hiçbir maliyet ve sorumluluk yüklemez.

3.6. Taraflar, birbirlerinin isim, unvan ve logosunu ancak iş bu sözleşme kapsamı çerçevesinde ve sözleşme süresi ilc
sınırlı olarak kullanabilir.

3.7. İş bu Protokol çerçevesinde sağlanan indirim, ilgili Antalya Eczacı Odası üyesi kurumsal indirime tabi işleme
ilişkin ödemeyi sözleşmede belirtilen şartlarda suresinde ve eksiksiz olarak gerçekleştirdiği süre boyunca geçerli ve
yürürlükte olacaktır.

3.8. İş bu sözleşrnede yazılı indirim oranlarında ve/veya indirim uygulanan projelerde bir değişiklik söz konusu
olduğunda, ek bir protokol ile sözleşmeye ilave edilmesi yeterlidir.

3.9. Başaran & AmericanLife, sözleşme süresi boyunca kursiyerlere Bilişim ve Dil Eğitimini belirlenen standartlar
ölçüsünde vermeyi kabul ve taahhüt eder.

3.10. Başaran & AmericanLife, kurs süresince gerekli olan tüm eğitim materyallerini ayrıca bir ücret talep etmeksizin
temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

3.11. Kursiyer devam etmek istemediği kurlarını sadece Antalya Eczacı Odası üyelerine, I. ve 2.derece yakınlarına
devredebilir.

3.12. Başaran & AmericanLife'ın bu protokol gereği Antalya Eczacı Odası üyelerine ya da mensuplarına tanıtım,
duyuru, bilgilendirme yapabilmesi için gerekli kolaylıkları sağlar ve destek olur.

3.13. Antalya Eczacı Odası üyeleri ve yakınları Türkiye'deki Başaran & AmericanLife şubelerinden alacakları Bilişim
ve Dil eğitimlerinden indirimli faydalanabilir.

MADDE-4. SÖZLEŞME SÜRESİ

4.1. İş bu Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, 2 yıl süre süre ile geçerli olacaktır. Sürenin sonunda
taraflarca maddi/manevi memnuniyet değerlendirmesi yapılacak ve bu değerlendirme sonucunda iş birliğinin devamı
veya sonlandırılması konusunda karara varılacaktır.

4.2. Aksi taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadığı takdirde, sözleşme iş bu süre sonunda herhangi bir ihtar ve ihbara
gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

4.3. Taraflar, 15 (on beş) gün önceden yazılı olarak haber vermek koşulu ile protokolü tek taraflı ve tazminatsız olarak
her zaman feshedebilirler.

MADDE 5. TİCARİ SıRLAR VE GİZLİLİK

İş bu Protokol kapsamında taraflara verilen her türlü bilgi ve teknik veriler, know-how standart ve uygulama, eğitim ve
dokürnanlar, fıyat ile ilgili bilgiler, teknik detaylar, ve yazışmaların tümü ticari sır ve gizli bilgidir. Taraflar tüm bu bilgi
ve dokümantasyonun ticari sır ve gizli bilgi olduğunu peşinen kabul edip, bunları, kopyalamayacağını ve başkalarının
kullanımına vermeyeceğini, üyelerine işin doğru bir şekilde yürümesi için gerekli olduğu kadarı ile açıklayacağını ve
kendi faaliyetleri ile ilgili iş ve faaliyetleri dışında kullanmayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 6. TEBLİGA T ADRESLERİ

Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerin kendi tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslerde meydana gelecek değişikliklerin
yazılı olarak karşı tara ildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebliğlerin muhataba yapılmış sayılacağını,
tebligat ve bildirirnl .' .ı : bir t ligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.



MADDE 7. UYUŞMAZLIKLARıN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için Antalya Mahkemeleri ve icra Daireleri
yetkili kılınmıştır.

MADDE 8. SON HÜKÜMLER

İş bu 3 (üç) sayfalık sözleşme 2 nüsha halinde 31.01.2019 tarihinde taraflarca kabul edilmiş olup, taraflarca imzalandığı
gün yürürlüğe girmiştir.

10. BÖLGE ANTALYA ECZACI ODASı BAŞARAN BİLİşİM AKADEMİSİ
&

AMERIC NLIFE İL OKULLARı

Antalya E~zacı Odası
Başkanı

Ecz. Mehmet ERTEKİN
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