- HİZMET SÖZLEŞMESİ –

1. TARAFLAR :
1.1- Bir tarafta hizmet veren, DURU PD EĞİTİM DANIŞMANLIĞI - Cem KELEŞ,
Adres

:

Tel

:

E-posta

: cemkees@hotmail.com

İşbu sözleşmede Hizmet veren olarak anılacaktır.
1.2- Diğer tarafta: ……………………..,
Adres

:

Tel

:

E-posta

:

İş bu sözleşmede Hizmet alan olarak anılacaktır.

2. KONU

:

İşbu sözleşme; Hizmet verenin sözleşme kapsamında hizmet alana belirlenmiş
alanlarda koçluk eğitimi kapsamında bilgilerin sunulması, deneyimlerin paylaşılmasını
kapsar.
Koçluk, bir insanın kendini daha iyi tanımasına, kişisel farkındalıklarının artmasına,
yeni bir beceri, yetkinlik veya davranış geliştirmesine, kendisi için belirlediği hedeflere
erişmesine veya bir sorununu çözmesine destek olma sürecidir.
İşbu sözleşmenin konusu, tavsiye verme, terapi ya da psikolojik danışmanlık değildir.
Hizmet veren hizmet alana iş bu sözleşme kapsamında herhangi bir hedef, davranış
geliştirme veya sonuca ulaşma garantisi vermemektedir.
İşbu sözleşmenin gereği gibi ifası için; Hizmet alanın değişime hazır ve istekli olması,
kendisini ortaya koyma iradesine sahip olması gerektiği hizmet alan tarafından kabul
edilmiştir. Hizmet alan Hizmet edenin sözleşmenin ifası için ihtiyaç duyduğu bilgileri hizmet
verene sunmak zorundadır.
Hizmet eden, sadece belirlenmiş hedeflere değil, Hizmet alanın ilgili olduğu alanlarda
onun gelişim sürecine katkı sağlamak üzerine de çalışır.
İş bu sözleşmenin gereği gibi ifası; Hizmet alanın elde etmek istediği sonuç, kişisel
faktörlerine göre farklılaşabileceği gibi, kendi çabası ve motivasyonuyla da doğrudan ilişkili
olduğu için hizmet eden tarafından sözleşme konusu ifa garanti edilmemektedir.

3. BİLGİ GİZLİLİĞİ - SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ :
Hizmet veren; Hizmet alan tarafından kendisine ve sözleşmenin ifası için lüzumlu
bulunan ve kendisine tevdi edilen tüm bilgilerin ve paylaşımların gizli kalacağını, ilgili olsun
olmasın üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını yasal mevzuat sınırları içerisinde kabul ve
taahhüt eder.
Hizmet alan da; iş bu sözleşme kapsamında hizmet veren tarafından kendisi ile
paylaşılmış olan bilgi ve deneyimleri ve sözleşme konusunu, herhangi bir şekil veya şartta
üçüncü bir kişi ile sözleşme ilişkisi doğacak şekilde paylaşmamayı, bu anlamda kendisine
herhangi bir şekilde menfaat sağlamamayı kabul ve taahhüt eder.

4. UYGULAMA

:

İş bu sözleşme konusunun ifası için hizmet verenin belirlediği plan çerçevesinde ve
hizmet verenin belirlediği sayıda birebir ve kişisel görüşmeler yapılır.
Yüz yüze görüşmelerin yeri taraflarca ortak olarak kararlaştırılacaktır.
Hizmet verenin gerekli görmesi halinde, görüşmeler iş bu sözleşmede yer alan e posta veya
telefon yoluyla da yapılabilir. Sözleşmenin ifası adına yapılacak görüşmeleri ve planlamayı
belirleme yetkisi hizmet verene aittir.
Bu planlama yetkisi kapsamında görüşmeler online da yapılabilecektir. Hizmet alan
hizmet veren tarafından verilen plan veya uygulamaya uymayı kabul eder.
5. SÜRE – ÜCRET

:

5.1- İş bu sözleşme en az …….. koçluk eğitim görüşmesini kapsar. Taraflar mutabık
kalması halinde iş bu en az görüşme süresinin üzerinde görüşme yapabilirler.
Her bir görüşme hizmet verenin planlamasına uygun olarak ………. saat sürer.
Hizmet veren tarafından belirlenmiş olan görüşme planına uymayan veya geçerli bir
mazereti olmaksızın görüşme saatine uymayan hizmet veren söz konusu hizmetten
faydalanmış sayılır.
Hizmet alan hizmet veren tarafından kabul edilecek objektif şartlara uygun geçerli bir
mazeret sunamaması halinde, hizmet veren söz konusu görüşmeyi yeniden planlamak
yükümlülüğünde değildir. Hizmet verenin yeniden plan yapmaması halinde, sözleşmeye kalan
süre kadar devam edilir.
5.2- İş bu sözleşme gereği, hizmet alan hizmet verene; 5.1 Madde de yer alan en az
eğitim bedeli olarak ………….TL net ve peşin olarak öder. Ödeme iş bu sözleşmenin
imzalandığı tarihte ödenir. Burada belirtilen vade kesin vadedir.
En az koçluk eğitiminin devamında tarafların mutabakatı ile eğitime devam edilmesi
halinde, eğitim ücreti yine tarafların mutabakatı ile belirlenir ancak iş bu tutar en az koçluk
eğitim tutarından az olamaz.

Ödeme hizmet verenin aşağıda belirtilen banka hesabına yapılır. Yapılacak ödeme net
ve peşindir. ( KDV Hariç)
Banka Adı

:

Şube No

:

Hesap No

:

IBAN No

:

Ödemeler: İşbu sözleşme karşılığı ödemeler; toplam ödeme miktarının % 20’si
sözleşmenin imzası anında peşin olarak kalan kısım ise, sözleşmenin imzasını takip eden
aydan başlamak üzere; ……… Eşit taksitte ödenir.
Bilgi Paylaşımı: Hizmet verenin ulusal ve/veya uluslararası belgelendirme başvurusu
için, hizmet veren kişinin koçluk yaptığı kişileri başvuru dosyasında iletişim bilgileriyle
beraber liste halinde sunması gerekmektedir. Bu liste adı/soyadı, e-posta, telefon, koçluk
süresi, yeri, başlangıç-bitiş süresi, ücretlendirme gibi bilgileri içermektedir. Gerektiği takdirde
belgelendirme kurumları liste içinden rastgele seçim yaparak ilgili koçluk sürecinin teyidi için
koçluk alan kişiyle bağlantı kurabilir. Bu bilgilerin paylaşılması ile ilgili olarak;
□ Evet, belgelendirme başvurusu kapsamında bilgilerimin paylaşılmasını kabul
ediyorum.
□ Hayır, belgelendirme başvurusu kapsamında bilgilerimin paylaşılmasını kabul
etmiyorum.

6. FESİH

:

İş bu sözleşme, sözleşmenin uzamaması halinde, sözleşmede belirtilen süre sonunda
kendiliğinden sora erecektir.
Tarafları iş bu sözleşmede yer alan en az görüşme süresinin devamında sözleşme
konusu iş veya işlemin devamı konusunda mutabık kalmışlarsa, mutabık kalınan süre kadar iş
bu sözleşme aynı hüküm ve şartlarda devam edecektir.
Hizmet veren, Hizmet alanın gerekli bilgi paylaşımı yapmaması veya sözleşme
konusunun hizmet alanın davranışları nedeniyle ifa edilemeyeceğinin hizmet veren tarafından
anlaşılması halinde veya görüşme sonucu haklı bir sebebin ortaya çıkması halinde, iş bu
sözleşmeyi derhal fesih edebilir. Bu halde sözleşme konusu ücret takside bölünmüşse diğer
taksitler hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın muaccel hale gelir.
İşbu sözleşme hükümlerinden birini ifa etmemesi özellikle kesin vade ile belirtilen
ödemelerin yapılmaması halinde sözleşme hizmet veren tarafından herhangi bir ihbara gerek
kalmaksızın fesih edilebilir. Bu halde bakiye süre ücreti muaccel hale gelecektir.
Hizmet alan, iş bu sözleşmenin imzasından sonra iş bu sözleşmeyi fesih etmesi halinde
sözleşme bedelini tam olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Hukuken mücbir sebep sayılabilecek herhangi bir durumun varlığı halinde sözleşme,
mücbir sebep hali tamamen ortadan kalkana kadar askıya alınır. Askı halinde tarafların hak ve

yükümlülükleri olduğu şekilde bekler. Mücbir sebep halinin üç aydan fazla uzun sürmesi
halinde taraflar iş bu sözleşmeyi mücbir sebep nedeniyle fesih edebilirler.
7. TEBLİGAT :
Tarafların iş bu sözleşmede yer alan adresleri yasal tebligat adresleridir. Taraflar
sözleşmenin ifası anında adreslerindeki değişiklikleri derhal karşı tarafa yazılı olarak
bildirmekle yükümlüdür.
8. UYUŞMAZLIK

:

İşbu hizmet sözleşmesi kapsamında taraflar arasında uyuşmazlık halinde taraflar
mutabık kalmışlarsa resmi ARABULUCU ‘ya müracaat ederler. Taraflar arasında arabulucu
seçimi konusunda anlaşma olmaması halinde, İstanbul merkez Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu sözleşme 4 sayfa ve iki nüsha olarak İstanbul ilinde .……./………/………
tarihinde imza altına alınmış olup, sözleşmede herhangi bir şekilde damga vergisinin doğması
halinde taraflarca ortak olarak karşılanacaktır.

HİZMET VEREN
( KOÇ)

HİZMET ALAN

