
E-TİCARET AKADEMİSİ® E-TİCARET EĞİTİMİ PROGRAMI KESİN KAYIT SÖZLEŞMESİ 

Kayıt tarihi    : …….. /……./……. 

EğiEm Veren Firma Bilgileri ; 

Firma Adı    : E-TİCARET AKADEMİSİ® (EEcaret Akademisi EğiEm, Danışmanlık, İnternet ve Yazılım 
Hizmetleri Kubilay ÖREN) 

Adresi     : EğiEm mah. Abdibey cd. Kentplus Rezidans 24/A Blok D:37 Fikirtepe / Kadıköy / İstanbul 

Telefon    : + 90 216 606 32 21 

E-Posta    : info@eEcaretakademisi.org 

Öğrenci Adayı Bilgileri ; 

Adı ve Soyadı    :  

T.C. Kimlik Numarası   :  

Adresi     :  

Telefon Numarası   :  

E-Posta Adresi    :  

İş bu sözleşme, bir taraja E-Ticaret Akademisi® EğiEm Danışmanlık, İnternet ve Yazılım Hizmetleri ( kısaca, E-Ticaret 
Akademisi® olarak anılacakkr.) diğer taraja, eğiEm alan kaklımcı ………………………………………….. ( kısaca kaklımcı olarak 
anılacakkr.) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde yapılmışkr.  

SÖZLEŞME ŞARTLARI 

1. İş bu sözleşme, E-Ticaret Akademisi® ile kaklımcılar arasında karşılıklı hak ve yükümlülükleri hukuken teminat alkna  almak 
üzere tanzim edilmişEr.  

2. SerEfika programı ve tüm akEviteler  4.850 TL+ KDV’dir. Tek Çekim veya Havale ile Ödemelerde 3.850 TL + KDV’dir.  

3. Taraflarca sözleşme imzalandığında, taraflarca gösterilen adres tebligat adresi olup, bu adrese yapılacak her türlü tebligat 
taraflarca kabul edilmiş tebligat adresidir. Taraflar, önceden karşı tarafa bildirerek yeni tebligat adresi tayin edebilirler. 
Sözleşmenin imzalanması akdi tamamladığından, belirlenen ücreE hak etmiş sayılır.   

4. E-Ticaret Akademisi® sözleşme gereği, gerekli olan tüm mekan ve ekipmanları kaklımcılara sağlamakla yükümlüdür.  

5. EğiEm sürecinde, eğiEm süresi içerisinde kayıt edici cihazlarla sunumları kayıt etmek ve bunları herhangi bir sosyal medya, 
yazılı basılı materyaller ile herhangi bir mecrada veya kişilere, internet üzerinde forumlar ve buna benzer alanlarda 



yayımlamaları yasak olup, bu işlemlerin uygulanması  tazmin ödemelerini gerekErmektedir. Anlaklan her konunun not 
alınması uygundur.  

6. Kaklımcıların gerekli ve donanıma sahip olabilmeleri için kurs süresince her türlü bilgiye ulaşmaları gerekli eğiEmciler 
taratndan sağlanacakkr.  

7. Açmak istediğiniz e-Ecaret sitesi projeniz var ise, sizinle E-Ticaret Akademisi® olarak gizlilik sözleşmesi imzalanmaktadır.  
EğiEm alan kişilerden herhangi bir kişinin bir diğer kaklımcının e-Ecaret projelerinin fikirlerini almamaları için ayrıca tüm 
kaklımcılar ile sözleşme imzalanacakkr.  Sözleşme imzalanmasına rağmen, kaklımcılardan birinin, bir başkasına ait e-Ecaret 
projesini alması dahilinde tüm yasal yükümlülükler e-Ecaret pojesini alan kişiye aivr. Fakat,  E-Ticaret Akademisi® olarak e-
Ecaret projesini alan ve uygulamaya giden kişi hakkında proje sahibi taratnda yer alarak tüm yasal hak ve yükümlülüklerini 
korumak amacıyla Kişiye sonuna kadar destek verecekEr. Bu konuda E-Ticaret Akademisi’nin® her hangi bir yasal 
yükümlülüğünün bulunmadığını kullanıcı kabul ve beyan eder.  

8. Sunumumuzun amacı söylediğimiz konularda, kaklımcıları tarkşmasız yapacakları işlerde bilgi sahibi yapmakkr. Bireysel 
gelişimler, kişinin ders, sunum esnasında yeterli dinlemesini, işErak etmesini, eğiEm sürelerine kesinEsiz kaklmasını 
gerekErir. Aksi hallerde bilgi alamama sorumluluğu kişinin şahsına münhasır’dır.  

9. EğiEm içerikleri ve eğiEm saatlerinde E-Ticaret Akademisi® değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  Web sitemizde 
( eEcaretakademisi.org) yayımlanan eğiEm süresi ve eğiEm saatlerinde, eğiEm başlıkları değişErilebilir, arxrılabilir, 
azalklabilir. Kaklımcı azalan veya artan eğiEm süresi, eğiEm konularından dolayı E-Ticaret Akademisin’den® her hangi        
bir hak talep edemez. Bu değişikliklerdeki amaç; Kaklımcıların maksimum fayda elde etmelerine yönelikEr. 

10. EğiEm süresindeki ödev değerlendirilmelerinden, eğiEmcilerin kanaat notları, eğiEm sonucunda yapılacak olan sınavlardan 
gerekli puanları alamayan kişiler serEfika almaya ve ileride kurulacak olan altyapı ile bilgi bankasına eklenemeyeceklerdir. 
Bu konuda kaklımcıların hukuki herhangi bir talepleri olmayacağını peşinen kabul ederler. Bu konudaki amacımız ;  
Programa kaklan kaklımcıların, tek başlarına yeterlilik düzeyinde konuyu ve mevzuak   öğrenmelerine yönelikEr. Mesleki 
eEk olarak, eğiEme kaklan her kaklımcının yeterli donanıma sahip olması ana prensibimizdir. 

11. BelirElen tarihler arasında gereken kaklım sayısına ulaşılamadığı takErde, E-Ticaret Akademisi®, eğiEm tarihlerini ileriki  bir 
tarihe alma hakkını saklı tutar. Ancak sözleşme imzalanıp yeterli kaklımcı sayısı oluştuğu takErde, kaklımcı      kaklımdan 
vazgeçerse, kaklım ücreEnin tamamını ödemek zorundadır.  

12. Kaklımcı, eğiEm başlangıcından iEbaren eğiEm içerisinde kendi bilgisayarını geErmekle ve kullanmakla yükümlüdür.          
E-Ecaret Akademisi® kursiyer / kaklımcılara bilgisayar tahsis etmemektedir. 

Tamamı 12 ( oniki ) maddeden oluşan işbu sözleşmenin orijinal nüshası imzalanarak taratmıza gönderilecek ve E-Ticaret 
Akademisi® arşivlerinde muhafaza edilecekEr. İşbu sözleşmenin 1 (bir) nüshasının fotokopisi çekilerek taratnıza eğiEm 
başlangıcında teslim edilecekEr.  İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihElatn çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri 
ve icra daireleri yetkilidir. 

E-Ticaret Akademisi®         Kaklımcı  

            Adı ve Soyadı 

            Tarih 

            İmza 



 

Banka Hesap Bilgileri 

         

Ticari Ünvan :  Eticaret Akademisi Eğitim, Danışmanlık, İnternet ve Yazılım Hizmetleri


T.C. :  14558255768 


Vergi Kimlik Numarası : 660 025 9778


Adres :  Eğitim Mah. Abdibey sk.. Kent Plus Sitesi A Blok No: 24A İç Kapı No: 37 KADIKÖY / İSTANBUL


Banka :  Qnb Finansbank En para 


Hesap Adı : Eticaret Akademisi Eğitim, Danışmanlık, İnternet ve Yazılım Hizmetleri Kubilay ÖREN


Banka Hesap Numarası : TR84 0011 1000 0000 0104 2803 98


    


