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YAZ OKULU SÖZLEŞMESİ 
 

https://www.amerikankulturbodrum.com/erken-kayit-indirimi adresindeki forma bilgileri girilmiş olan 

kişive eğitim hizmetini verecek taraflar arasında aşağıda belirtilen 8 maddeden müteşekkil sözleşme 

kapsamında anlaşmaya varılmış olup, iki nüsha halinde tarafların karşılıklı rızası ve imzası ile okunarak 
imza altına alınmıştır. 
 
1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 
İşbu sözleşmede bundan böyle yabancı dil eğitim programına devam edecek olan kişi ÖĞRENCİ, yabancı 
dil eğitimini verecek tüzel kişilik de KURUM olarak anılacaktır. 
 
2- SÖZLEŞMENİN KONUSU 
İşbu sözleşme ile kurum; programı, içeriği, saatleri, günleri ve öğretmenleri kurumca tespit edilmiş olan 
yabancı dil eğitimini vermeyi, öğrenci de kendisine verilen bilgilendirme doğrultusunda seçeceği programa 
iştirak ile sözleşme bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir. 
 
3- EĞİTİM STANDARTLARI VE GARANTİ ŞARTLARI 
Öğrenci kuruma kayıt esnasında ücretsiz seviye tespit sınavına alınır. 
 
Kurumda bir kur standartta 
KIDS grupları için 60 ders saati, haftada 5 gün ve günde 3 ders şeklinde uygulanır. 
TEEN grupları için 64 ders saati, haftada 2 gün ve günde 4 ders şeklinde uygulanır. 
Alınan ders saati sayısının yoğunluğuna göre kur süresi uzayıp kısalabilir. 
Bir ders saati 40 (Kırk) dakikadır. 
 
Öğrenciye, kayıt yaptırdığı program dahilinde seçmiş olduğu ana dile ait ana ders kitabı ve materyaller 
ÜCRETSİZ olarak verilir. 
Bir programda birden fazla indirim hakkına sahip olan öğrenci bunlardan yüksek oranda olanını ve sadece 
bir tanesini kullanabilir. 
Eğitimlerimiz her kurda, sınıfın açılış tarihinde oluşan öğrenci mevcuduna göre, 13-15 kişi aralığında 1 kur 
seviyesi için 60 ders (KIDS için), 64 ders (TEEN için) lik programlar şeklinde başlar ve devam eder. Kişi 
sayısı daha az olan özel gruplarda kur programına orantılı olarak ders sayısı azalır. 
Sınırlı kontenjan sebebi ile Kids/Teen Class (7-17 yaş) okul programında yerine başka öğrenci ile telafi 
etme imkanı olmaması sebebi ile kayıt iptal işlemi uygulanmamaktadır. Öğrencinin programa kayıt olup 
derse başlaması ile programı tamamlayacağını vaat ettiği kabul edilir.   
Öğrencinin eğitimi kurum garantisi kapsamında korunmaktadır. Öğrenci programın %90 ına katıldığı halde 
program sonunda başarısız olursa, aynı kur ilk açılacak sınıfa katılmak şartı ile kendisine ücretsiz verilir. 
Öğrenci, eğitimin son dersinden itibaren 7 gün içinde final sınavına girmek mecburiyetindedir. 7 günden 
fazla süre geçen ve sınava girmeyen öğrenci, başarılı şekilde verilen eğitimlerin unutulmuş olacağı 
varsayılarak sınavda başarısız olsa dahi eğitim garantisi hakkını kaybeder. 
 
4- SOSYAL AKTİVİTELER 
Öğrenci kayıt ile birlikte, saat ve günleri kurum tarafından belirlenmiş kurum içi ve kurum dışı sosyal 
aktivitelere (Okul gezileri, sinema etkinliği vb.) eğitim programı süresince ücretsiz olarak katılma hakkına 
sahiptir. Aksi belirtilmedikçe her öğrencinin bu aktivitelere katılacağı kabul edilir. 
 
5-KİŞİSEL BİLGİ BEYANLARI 
Öğrenci velisi iş bu sözleşmede belirttiği ad, soyad, adres ve diğer bilgilerinin gerçeğe uygun ve doğru 
olduğunu kabul gibi kurum tarafından yapılacak tebligatlar için belirtilen adreslerini yasal ikametgâh olarak 
belirlediğini beyan ile adres değişikliklerini yazılı olarak bildirmediği takdirde, önceki adreslerine yapılacak 
her türlü tebligatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder. Öğrenci bu sözleşme ile 
kendisine yollanacak tanıtım smslerini ve e-postalarını, kampanya bildirimlerini almayı kabul ettiğini beyan 
eder. Bildirim listesinden yazılı olarak itiraz ettiği taktirde çıkarılır. Amerikan Kültür sınıf içinde çekilen 
fotoğrafları sosyal medya hesaplarında ya da reklam çalışmalarında öğrencinin yazılı itirazı olmadığı 
sürece kullanabilir. Aksi bir durum için özel dilekçe ile beyan edilmedikçe, öğrencinin ya da velisinin sınıf ya 
da okul içerisinde ve çevresinde çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasını kabul ettiği var 
sayılır. 
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6-YASAL TAKİP VE YETKİLİ MAHKEME 
Öğrenci velisi sözleşmede kabul ve taahhüt ettiği ödemelerinde birini zamanında ödemez ise diğer taksitleri 
de muaccel hale gelir ve sözleşmesi yasal takip yapılmak üzere hukuk birimine devredilir. Öğrenci bu 
durumda tüm kur bedelinden ödemediği kısmı %40 faizi, icra harç ve masrafları ve avukatlık ücreti ile 
birlikte ödemek mükellefiyetindedir. Faiz oranlarının devlet tarafından yükseltilmesi halinde kurumun en 
yüksek faizi isteme hakkı saklıdır. 
Yasal takiple sözleşme bedeli kendisinden tahsil edilmiş öğrenciye dahi devam etmediği dönem için ( 
girmediği ara dersler olarak nitelendirilmemelidir.) yasal takip anaparasını aşmayacak kadar derslere 
devam edebilme belgesi Avukat tarafından kurum muhasebesi ile mutabık kalınmak kaydı ile verilebilir. 
Öğrenci bu hakkını bir yıllık süre içerisinde kendi veya kendi belirleyeceği 3.kişi vasıtası ile kullanma 
hakkına haizdir. 
Kurum ile öğrenci arasındaki uyuşmazlıklarda Bodrum Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 
7-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 
İş bu sözleşme sadece imza altına alınan eğitim dönemi için geçerli olup, eğitimin devamının talebi halinde 
yeniden sözleşme yapılması mecburidir. 
 
8-EĞİTİM SÜRESİ 
Her kur dönemi içinde öğrenci KIDS gruplarında haftada 15 ders alarak, toplam 60 derslik yabancı dil 
eğitimini 4 hafta süre içinde tamamlayacaktır. 
Her kur dönemi içinde öğrenci TEEN gruplarında haftada 8 ders alarak, toplam 64 derslik yabancı dil 
eğitimini 8 hafta süre içinde tamamlayacaktır 
 
Kurum, ders programının yoğunluğuna göre bitiş tarihini değiştirme hakkına sahiptir. 


