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HizMET SÖZLEŞMESi

i. TARAFLAR:

1.1 ANKARA SOSYAL BiLiMLER
Adres:
Telefon:

ÜNivERSiTESi

Hükümet Meydanı No: 2 Ulus-Altındağ/ANKARA
0312 59645 76

Faks: 03 i2 596 44 99

1.2 ANKARA ŞEHiR KULÜBÜ SPOR MERKEZi
Adres:
Telefon:

Uğur Mumcu Caddesi No:88 O.O.P ÇANKA YA /ANKARA
03 12446 1727

2. SÖZLEŞMENiN KONUSU:
2. i Bu anlaşma ile, Kurum personeli/öğrencileri ve i. Derece yakııılarının Spor salonun
'dan alacakları tüm hizmetlerde yararlanacakları indirim oranları ve ödemelere ilişkin
esaslar tanımlanmıştır.

3, GENEL HÜKÜMLER:
3. i Kurum personeli/öğrencileri ve 1. Derece yakınları kurum kimlik karılarıyla Spor
salonu'na başvuru yaparak işlemlerini indirimli yapabilecektir.
3.2 Kurum Personeli ve Öğrencileri ile 1. Derece yakınlarına Spor salonun'dan
alacakları i2 Aylık Üyeliklerde geçerli olmak üzere, tüm hizmetlerde % (.0 indirim
uygulanacaktır.
3.3 Spor salonunda yapılan kampanyalar bu sözleşme hükümleri için, İndirimsiz Fiyat
olarak kabul edilecek ve söz konusu kampanyalı fiyatlar üzerinden, taahhüt edilen
indirim oranları ayrıca uygulanacaktır.
3A Kurum personeli/öğrencileri ya da ı. Derece yakınları ödemeyi; kredi kartı ya da
nakit olarak yapabilir. Ücret. hizmet alan tarafından ödenecektir. Kurum'dan talep
edilemez.
3.5 Kurum, Spor salonu ile yapmış olduğu anlaşmayı, personelininlöğrencilerinin
indirimli hizmet alabileceği hizmetlerin ve indirim oranlarının duyurusunu yapacaktır.
Ayrıca duyuru amacıyla Spor salonu tarafıııdan broşür dağıtılmasına müsaade
edilecektir.
,t ANLAŞMAZlıKLARıN

ÇÖZÜMÜ:
4. i Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde
ANKARA mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Tarafların iş bu sözleşme altındaki
adresleri yasal tebligat adresleri olup, adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmedikçe
geçerli olup, taraflar Teb K.35. madde uyarınca tebligat yapılıııasıııa muvafakat
ederler.
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5. SÖZLEŞMENİN iMZALANMASI-SÜRESİ-FESHİ-uZA
TILMASı
5. i İş bu sözleşme ekleri ile ayrılmaz bir bütün halinde15101/20l 9 tarihinde taraflarea iki
(2) nüsha olarak imzalanmış olup/S/01/2020
tarihine kadar geçerlidir.
5.2 Taraflardan birinin diğerine iş bu sözleşmenin feshine dair yazılı bildirimde bulunması
halinde sözleşme. sürenin bitimi beklenmeden kendiliğinden. tebligatın ulaştığı tarihte
son bulur. Fesih sebebi (Memnuniyetsizlik. tavır. tutum v.b. gibi) tüm personel ve
öğrencilere duyurulacaktır.
5.3 Taraflardan birinin. iş bu sözleşmeyi uzatmayacağına dair bildirimde bulunmaması
halinde ise sözleşme bir (I) yıl daha uzamış sayılır. Sonraki yıııarda da sözleşmenin
uzamasına dair bu hüküm uygulanır.

6. SÖZLEŞMENİN DEGişTİRİLMESİ
6.1 Tarafların karsılıklı oluru olmadan sözleşme maddelerinde değişiklik. iptal veya ilave
yapılamaz. Değişiklik yapılması halinde değişikliğin yapıldığı yeni bir sözleşme
hazırlanır ve taraflarca imzalanır. Eski sözleşme bu haliyle fesih edilmiş sayılır.

Adem KILIÇ
ANKARA SOSYAL BiLiMLER

ÜNivERSiTESi

ANKARA ŞEHiR

KULÜBÜ

SPOR MEI{KEZi

Sağlık. Kültür ve Spor Dairesi Başkanı
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