
YURT DIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ANA SÖZLEŞMESİ

Sayı:

Tarih:

İşbu sözleşme; Cevizlik mah. İstanbul Caddesi No: 63 Kat:2 Pelin İş Hanı Bakırköy – İstanbul – TR,

adresinde mukim görülen, “Avrupa Eğitim Ajansi” adına yürürlükteki mevzuata göre Genel Müdür

“Banu Yıldırım ”  ile,

Aşağıdaki Uyruğu, Pasaport numarası ve Adresleri Belirtilen;

● UYRUĞU:
● KİMLİK NUMARASI:
● ADRES:
● TELEFONU:
● E-POSTA ADRESİ:
● ADI SOYADI: ____________________ adına, kendi aralarında aşağıdaki maddeler

çerçevesinde imzalanmış, Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Verilmesi Konusunda
Yapılmış Ticari sözleşmedir.

● *Sözleşmede, “ Avrupa Eğitim Ajansı “ kısa adı “AEA“____________________” adındaki
kişi ise  “ Müşteri ” olarak anılacaktır.



SÖZLEŞME KONUSU ve AMACI

1. İşbu sözleşmenin konusu, Müşterinin talep etmiş olduğu hizmet alanlarında Yurtdışı Eğitim

Danışmanlık Hizmetleri verilmesidir. AEA; İşbu sözleşmenin eklerinde belirtildiği şekilde ve

zamanında taahhüt ettiği işi yerine getirmekle yükümlüdür. Müşteri ise yapılan işin bedelini,

ilgili maddelerde belirtilen şekilde ve miktarda ödemek, AEA tarafından kendisinden istenen

evrakları, dökümanları ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

2. İşbu anlaşmanın amacı; AEA tarafından, bünyesinde bulunan danışman veya sözleşmeli

olduğu danışmanlar aracılığı ile Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen konularda ve bu

sözleşme ile sınırlandırılmış alanlarda, Müşterinin menfaatlerini gözeterek verilecek faaliyet

gösteren üniversitelere kaydının yapılması konusunda Eğitim Danışmanlık Hizmetleri

vermektir.

ANLAŞMA MADDELERI

1. İşbu anlaşma kapsamında, AEA’nın görevi, Türkiye Cumhuriyetinde ikamet eden öğrencilere,

yurt dışındaki yüksek eğitim ve öğretim kurumlarında kayıt olabilmesi konusunda, bünyesinde

bulunan danışmanlar veya sözleşmeli olduğu danışmanlar ile danışmanlık hizmetleri vermek

ve bu konuda gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamaktır.

2. İşbu anlaşma uyarınca, AEA taahhüt ettiği işleri, anlaşma süresi içinde tamamlamayı taahhüt

eder ve istenilen son belge teslim tarihi başvuru yapılacak üniversite dönemine göre yaz

dönemi için;  31.03, kış dönemi için 31.05 tarihine kadar belirlenmiştir.

3. AEA, işbu sözleşme ve ana sözleşmesi ile belirlenmiş alanlarda, Müşteriye danışmanlık

yapmakla yükümlüdür. Kurum, müşterinin okumayı planladığı bölümler ve üniversiteler ile

ilgili konularda, Müşterinin ailesini süreç hakkında bilgilendirme ve bu sözleşmede belirtilen

alanlarda Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hizmetleri yapma yükümlülüğü altındadır.

4. AEA, kendi ana sözleşmesinde geçmeyen alanlarda (Tercümanlık vs.) danışmanlık yapamaz.

Ancak müşterinin talep ettiği kendi alanının dışındaki diğer durumlarda (yerleşim v.b.)

yönlendirmede bulunabilir.

5. AEA’nın Danışmanlık Hizmeti Verdiği Alanlar:

Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hizmetleri, Almanya, Avusturya ve Hollanda ülkelerinin üniversite

kayıt şartları ve eğitim öğretim imkanları hakkında bilgilendirme hizmetleri verecektir.



TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşteri ve AEA, tüzel kişiliğe sahip iki ayrı taraftır. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre iki taraf, Her

türlü yasal denetimden, yasal cezadan, vergi / resim / harçlardan v.b giderlerinden kendileri adına

sorumlu olup her türlü kanuni sorumluluk kendilerine aittir. Tarafların belirtilen konudaki “ Hak ve

Yükümlülükleri ” karşılıklı olarak bu sözleşme ile sınırlandırılmıştır.

1. İşbu, anlaşma doğrultusunda yerine getirilmeyen yükümlülükler için kusurlu taraf,

sözleşmeye aykırı edimlerinden kaynaklanan tüm masrafları ile birlikte kusuru

sebebiyle meydana gelen kazanç kayıplarını da tazminat olarak ödemekle

yükümlüdür.

2. İşbu, anlaşmanın imzalanması sırasında yürürlükte olan mevzuatta anlaşmanın

yürürlüğünü etkileyecek derecede değişiklikler meydana gelmesi halinde taraflar -ek

bir protokol- imzalayarak anlaşmayı yeni mevzuata göre tekrar düzenleyeceklerdir. →

3. AEA’nın destek programı süresi, müşteri sözleşmeyi imzaladıktan sonra yurtdışına

çıkış yapmadan öncesini ve yurtiçinden çıktıktan sonraki max. 2 haftayı

kapsamaktadır.

DANIŞMANLIK KURUMUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. AEA, Almanya, Hollanda ve Avusturya’da faaliyet gösteren kurumların kayıt şartları ve eğitim

öğretim imkanları hakkında bilgilendirme ve Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hizmetleri

konusunda Müşteriye eksiksiz ve işbu anlaşma şartlarına uygun olarak bilgi vermek ve

danışmanlık yapmakla yükümlüdür.

2. AEA, Müşterinin, belirtilen ülkelerdeki eğitim kurumlarına kayıt olabilmesi ve eğitim

imkanlarından faydalanabilmesi için gerekli tüm evrakların bilgisini müşteriye vermek

(Başvuru evrakları, okul kaydı için gereken formlar v.b. ) ve bu evrakların doldurulup gerekli

başvuruların yapılması konusunda bilgi aktarmak ile  yükümlüdür.



MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Müşteri, AEA’nın sunmuş olduğu faturalara uygun olarak, ödemeleri belirlenen zamanlarda

yapmakla yükümlüdür.

Söz konusu danışmanlık hizmet bedeli danışman tarafından seçilmiş örnek olarak; ‘’BASIC

Paket’’ değeri olarak 500 € (beşyüzavro)’ dır. Bunun %50 (yüzde ellilik) kısmı 250 €

(ikiyüzelliavro)’yu anlaşma sırasında peşin olarak ödemekle yükümlüdür. Kalan kısmı ise

sözleşme imzalandıktan sonra takip eden bir ay içerisinde AEA tarafından belirtilen:

‘’REVIESTA SÜRDÜRÜLEBILIR ENERJI SISTEMLERI VE CEVRE TEK.’

TR20 0006 7010 0000 0053 0259 52 no’lu euro hesabına ödenecektir.

2. Her danışmanlığın değeri sunulan ve müşteri tarafından seçilmiş pakete göre değişkenlik

göstermektedir.

3. Müşteri, AEA’nın anlaşma şartlarına uygun olarak verdiği ve vereceği danışmanlık

hizmetlerini, belirtilen zaman ile yerde, verilen tüm dokümanlarla birlikte kabul etmek ve

AEA’nın danışmanlık konusundaki talimatlarına uymakla yükümlüdür. Talimatlarına aykırı

davranılması durumunda bu konudaki ortaya çıkacak tüm sorumluluk Müşteriye ait olacaktır.

4. Müşteri, AEA’nın talep etmiş olduğu belgeleri (makbuzlar, kişisel bilgiler ve resmi evraklar, v.b)

temin etmek ve vermekle yükümlüdür ve belge masrafları AEA tarafından sunulan pakete

dahil değildir. Müşterinin vermediği /ilgili kurumlara veremediği, eksik verdiği veya geciktirdiği

belgelerden dolayı AEA’nın işleri sekteye uğrar ve/veya olumsuz sonuçlanır ise bu durumdan

AEA sorumlu olmayacaktır. Bu durumla ilgili olarak tüm maddi ve manevi sorumluluk

Müşteriye aittir.

KALİTE VE BÜTÜNLÜK

1. Danışmanlık hizmetinin kalite ve bütünlüğü, tarafların anlaşmış oldukları ve işbu sözleşmenin

ekindeki özelliklerde belirtilen standartlara uygun olarak gerçekleşir.

2. AEA, vereceği hizmetleri, bünyesinde bulunan personeli veya yurt dışında eğitimini almış ve

/veya tecrübesini belgeleriyle ispatlamış olan ve/veya sözleşmeli olduğu danışmanlar ile

gerçekleştirecektir.



ÖDEME ŞEKLİ VE MİKTARI

1. İş bu sözleşme gereğince, ödenecek olan danışmanlık ücreti (Ücrete K.D.V. ilave edilecektir.),

tarafların bu sözleşmede müşteri yükümlülükleri adı altında karara bağlanmış maddeler geçerli

olacaktır.

2. Ödemeler AEA’nın banka hesabına yapılacaktır. Ücretin ödenmesi için tayin ve tespit edilen süreler

kesindir. İşbu sözleşmede belirtilen ücretin zamanında ödenmemesinden dolayı veya müşterinin

vermesi gereken evrakları vaktinde vermemesinden kaynaklanan gecikmeler ve bu gecikmeler

nedeniyle yasal sürelerin geçmesinden dolayı AEA’na hiçbir sorumluluk yüklenemez.

3. Tespit olunan ücret, yalnız bu sözleşmede yazılı danışmanlık işinin veya işlerinin karşılığıdır. AEA,

bu sözleşmeye göre Müşterinin peşin ödemesi gereken ücret ve gider avansı ( masraflar ), ödemediği

sürece işe başlamak zorunluluğunda değildir.

TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

1. AEA, üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçtiği ve haklı bir sebep

olmaksızın danışmanlık yapmaktan istifa ettiği takdirde hiçbir ücret isteminde bulunamaz.

Aynı zamanda peşin aldığı ücret ve sarf etmediği gider avansını ve Müşterinin verdiği

belgeleri geri vermeye mecburdur.

2. Müşteri bu sözleşmenin akdinden sonra, başka bir kuruma yetki vermesi, işi geri alması,

kurumun yazılı iznini almadan başka kurumları teşrik etmesi veya bir başka kuruma işini

yaptırması, istenen giderleri ödememesi, kurum kapsamındaki işlerin yapılması için gerekli

bilgi ve belgeleri vermemesi, bilgi değişikliği dahilinde bunu yazılı olarak bildirmeyip işin

takibini bu suretle imkânsız hale getirmesi, takip edilen işten kısmen veya tamamen

vazgeçmesi veya haklı bir sebep yokken kurumu azletmesi gibi, herhangi bir şekilde Avrupa

ülkelerine girişinin yasaklanması, danışmandan kaynaklanmayan nedenlerle öğrencinin

kaydının gerçekleşmemesi gibi nedenlerle işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle

olursa olsun engellediği durumlarda kurum sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu

durumda sözleşmede belirtilen ücretin tamamını, AEA’nın ilk isteminde derhal ve bir defada

ödemesi gerekir.

3. İşbu sözleşmenin ihlali durumunda, taraflar, öngörüldüğü şekilde sorumluluk taşırlar. Direkt

zararlar ve elde edilemeyen kârlar tazminata tâbidir.



DİĞER HUSUSLAR

1. İşin yapılması için gerekli olan tercüme, tasdik, ulaşım, konaklama gibi tüm giderler ile apostil,

resim ve harç, başvuru ücreti gibi resmi giderler Müşteriye ait olup, gerekli danışmanlık

ücretinin ödemesi ilk talep edildiğinde hemen, Müşteri tarafından AEA’na ödenmesi

gerekmektedir.

2. AEA ve Müşteri, yeni yükümlülüklere yol açan bir durumun ortaya çıkması halinde, kurumun

vereceği hizmetin kapsam ve içeriğini gerek duyulduğu takdirde karşılıklı anlaşarak ayrıca bir

ek protokol ile tanımlayacak ve işbu sözleşmeye ek olarak koyacaktır. Taraflar, üzerinde

anlaşılan ek protokolleri imzalamak zorundadırlar. İmzalanan “ek protokol(ler)” ana

sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktırlar.

3. Taraflardan birinin adres değişikliği durumunda, bu değişiklik en geç “ 7 “ gün içerisinde karşı

tarafa bildirilecektir.  Aksi takdirde eski adrese yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

ANLAŞMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA SONA ERMESİ

1. Tarafların karşılıklı mutabakatı ile bu anlaşma her zaman değiştirilebilir. Tüm değişikler kayıt

edilir ve tarafların karşılıklı imzalarını taşır şekilde, işbu anlaşmanın parçası olarak, ek

anlaşmalar şeklinde yapılır.

2. Taraflar aşağıdaki hallerde anlaşmayı süresi dolmadan sona erdirebilirler;

3. Tarafların, anlaşmanın sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varıp, yazılı protokol

imzalamaları halinde,

4. Danışmanlık kurumu hizmetlerinin bitme protokolü çerçevesinde verilen hizmetlerin

onaylanması, hesapların kapanması ve tarafların anlaşma çerçevesinde tüm

yükümlülüklerinin ( sorumluluklarının ) yerine getirilmesi halinde.

5. Aşağıdaki koşullarda kusurlu olmayan taraf, tek taraflı olarak anlaşmayı feshedebilir:

6. Danışmanlık kurumundan kaynaklanmayan sebeplerden dolayı müşterinin evrak teslimatını 2

aydan fazla geciktirmesi halinde, Kurum

7. Anlaşma çerçevesinde yapılması gereken ve tarafların yapılması hususunda anlaşmaya

vardıkları görüşmelerin 2 aydan fazla ertelenmesi halinde, ertelenen taraf

8. Danışmanlık kurumu faaliyetlerinin idari birimlerce yasaklanması ya da durdurulması

durumunda,

9. Tarafların kusurundan kaynaklanmayan sebepler neticesinde, taraflardan birinin işinin 3

aydan fazla süre ile dondurması halinde diğer taraf,



Var olan anlaşmayı tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

1. Bu anlaşmanın mahkeme kararı ile feshedilmesi durumunda, Danışan, Danışmanlık

kurumunun yapmış olduğu tüm reel masrafları karşılayıp, sunulan tüm hizmetler maliyetini

ödemek zorundadır.

ANLAŞMANIN SÜRESİ

1. Anlaşma, imzalandığı andan itibaren geçerli olup, taraflar tüm yükümlülüklerini yerine

getirdiğinde sona erecektir.

2. İşbu sözleşme, tarafların imzaladığı andan itibaren altı ay için geçerlidir.

3. İşbu sözleşme, taraflara birer tane olmak üzere, her biri aynı hukuki statüye sahip iki

nüsha halinde hazırlanmıştır.

Taraflar imza;

Müşteri:                                                                                                          Reviesta/AEA:




