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niznrmr pnorororU

iqbu sdzlegme, Samsun Seviye Efiitim Kurumlanna ba[h, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Seviye
Ozel 6[retim Kurslanndan, yararlanmak isteyen Samsun Ticaret ve Sanayi Odasr galganlanna 6zel
olarak dtizenlenmigtir.

sdzr,ngvrnNiN KoNUsu

l. igbu Protokoli.in konusu, Seviye Efiitim Kurumlarmdan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasr
galtqanlanntn, hizmet almak igin bagvurdufiunda alacalr indirim kogullannr diizenlemektedir.

2. Kurum gahqanr veya birinci derece yakrnr, resmi kimlik kartr ile kendisini tanrtarak Seviye
Efitim Kurumlan ile ilgili iglemler ile uygulama esaslannrn belirlenmesi ve 6deme gartlannm
diizenlenmesidir.

l- Samsun Ticaret ve Sanayi Odasr Qahganlan, Fen ve Anadolu Lisemizde, Egitim Olretim
iicreti olarak, Kurumumuzun MEB'e bildirdigi resmi fiyat listesi i.izerinden, her osrenci
kaydr igin %30 indirim uygulanacaktr.

2- ozel6[retim Kurslanmrzda ise; basrh yayrn ve srnavlar dahil, %10 indirim uygulanacaktrr.

TARAFLARIN YtIKIiMLtILUKLERi

l.Seviye Efiitim Kurumlan, verece$i hizmetlerin gerektirdi[i sorumluluklar igerisinde, bu
konudaki tiim kurallara riayet ederek yerine getirecek ve aynca bu hizrnetleri en giivenilir bigimde,
zamanrnda ve eksiksiz yerine getirmek igin azami gayreti gdsterecektir.

2.Okul ve Ozel Olretim Kurslanmz ,lzeloSretim Kurumlan Ydnetmeli[i dahil ti.im elitim
mevzuatma ve kurallara uygun olarak yerine getirmek igin gerekli tiim_izinlere sahiptir.

3.Taraflar, bu protokol dahilindeki gahgmalannrn gere[i sakh kalmak ii)ere, di$er Taraf rn
adtnt, linvanlnl, marka, logo ve sair tanrtrm igaretlerini ilgili Taraf r n yazirtveya elektionik posta
iizerinden ve/veya herhangi bir ortamda izni olmaksrzrn higbir qekilde ve surette kullanamaz.

4'Samsun Ticaret ve Sanayi odasr gahganlan, belirtilen protokol qartlannr gahqanlalna, Seviye
Egitim Kurumlarlntn belirledi[ive onayladr[r g<irselve metinler ile duyurmayr kabul eder.

S.Kurum, duyuru igin mail, sms,
kanallannr kullanabilecektir.

sosyal medya hesaplarr ve buna benzer iletiqim

/rL



6.Samsun Ticaret ve Sanayi Odasr, kendi i.irtin veya hizmetlerinin de Seviye E[itim
Kurumlan galtqanlanrun faydalanmasrm talep etmesi halinde, kampanya haztlayrp
kurumumuza iletebilir.

Onnmn

Hizmet bedeli; tarumlanmrg partlarda uygun olarak veliye fatura edilir ve faturarun
tamaml, nakit veya kredi kartr ile tahsil edilir.

rESiH

igbu protokol imzalandr[r tarihte ytiriirli.i[e girer ve bu tarihten baqlayarak bir (l ) yrl
geqerlidir. Taraflardan biri protokol stiresi sona ermeden bir (l) ay dnce yazrh olarak fesih
ihbarrnda bulunmadrkga, protokol aym koqullarda birer yrl daha uzatrlmrq olur.

cizlilir
Taraflarca aksi belirtilmedikge, igbu protokoliin imzasrndan dnce ve yiiriirliik siiresi

boyunca, taraflardan herhangi biri tarafindan diler tarafaaktanlacak yazrhya da sdzlti tiim
bilgiler (Gizli Bilgiler) gizli tutulacak ve taraflar gizli bilgileri tigtincii kiqi ve kurumlara
aktarmayacaklardrr. Protokoltin, herhangi bir qekilde ihlali sriz konusu olmakszrn kamuya
mal olan krstmlarr, adli ya da idari mercilerin yasalar gergevesinde gizlibilgiyi talep etmesi
halleri istisna olmak tizere, igbu gizli bilgiler protokol konusu hizmetin gergeklegtirilmesi
amacr ile kullamlabilecek, baqka higbir qekilde kullanrlmayacaktr. Taraflann bu taahhtidti
iqbu protokoltin herhangi bir nedenle sona errnesi halinde de stiresiz olarak gegerli olacaktrr.

iqbu protokol, 2 sayfa olmak tizere gift ntisha olarak tanzimedilmig olup, . ...1 ...2021
tarihinden itibaren yiirtirliile girecektir.
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