
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 UYKSEF  
Uluslararası Yakın Koruma Savuma Eğitim Federasyonu 

 
TEMSİLCİ KAYIT FORMU 
 
1-TARAFLAR 
 
İş bu eğitim sözleşmesi (UYKSEF) Uluslararası Yakın Koruma Savuma Eğitim Federasyonu 
( Süleyman Kocabıyık ) Bundan böyle UYKSEF olarak adlandırılacaktır, diğer taraftan kursiyer 
………………………………… ‘’ Üye ‘’  olarak adlandırılacaktır)  ile aşağıdaki maddeler çerçevesinde ve aşağıdaki 
şartlarda iş bu Sözleşme imzalanmıştır. 
 
 
 
MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU 
UYKSEF’in .................................... ile ......................................tarihleri arasında düzenleyeceği  UYKSEF  İl / İlçe 
Temsilciliği (……………………………………)  adlı eğitim faaliyeti işi, bu sözleşmenin konusudur.  
 
 
MADDE 3- Olanaklar ‘’ isim soyisim  ‘’ 2. madde de tanımlanan etkinliğe bedeli karşılığında, UYKSEF tarafından 

sağlanacak olanaklar aşağıda tanımlanmıştır. 
 

a. UYKSEF’in 202..... ...... ile ....................tarihleri arasında ŞEHİR ADI’da düzenleyeceği  UYKSEF 
Temsilciliği eğitimine katılacak. 

b. Eğitimin son günü ‘’ UYKSEF Temsilci Belgesi, Eğitmen Belgesi ve Kimliği - verilecektir.  
c. Alt- üst eşofman takımı verilecektir. 

 
MADDE 4- ÖDENECEK ÜCRET 
İş bu sözleşmenin 1.maddesinde tanımlanan etkinliğe ve 3.madde de tanımlanan ‘’  ‘’ sağlanacak olan tüm 
olanaklar karşılığında, ........................................ Türk Lirası (.......................................... türklirası) Bu tutarı   
....../....../202.... tarihinde UYKSEF adına Garanti Bankası İzmir şubesinde bulanan TR28 0006 2001 2710 0006 
2986 68 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır. 
 
 
MADDE 4– SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 
İş bu sözleşme, 5. maddesi süresiz olarak geçerlidir. Geriye kalan maddeler 2.madde de belirtilmiş olan etkinlik 
tarihini takip eden gün   
(..................... 202   de) kendiliğinden sona erecektir. 
 
 
 
 
 
 



 
 
MADDE 5 – SÖZLEŞMENİN DEVRİ, GİZLİLİK, DEĞİŞİKLİK 
6.1. İş bu sözleşme, TOPLULUK, ŞAHIS, Üye, Kurum ve/veya FİRMA tarafından hiçbir şahıs, kuruluş veya başka bir 

Firmaya satılamayacak veya devredilemeyecektir. 

6.2. İş ,bu sözleşme konusu nedeni ile taraflar birbirlerinden edindikleri bilgileri 3.kişilere vermeyecektir. 
6.3. 5 maddenin 1 ve 2. Maddesinin ihlal edilmesi durumunda ihlal eden TOPLULUK, ŞAHIS, Üye, Kurum 

ve/veya FİRMA 30.000 TL tazminat ödemeyi taahhüt eder. 
6.4. İş, bu sözleşme de yapılması istenilen herhangi bir değişiklik talebi, iki tarafın rızasının olması ve bu 

durumun ek bir protokol ile imza altına alınması ile geçerli olacaktır. 
6.5.   Üst makam (Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar) tarafından alınan yasak ve erteleme kararlarında, ayrıca 

UYKSEF zorunlu hallerde gerekçe göstermek kaydı ile eğitimleri ertelemek durumundadır. Bu durumda hiçbir 
üyeye ücret iadesi yapılmaz, kişiler en uygun bir sonra ki eğitime dâhil edilir. 

6.6. Üyenin, UYKSEF tarafından kaydının silinmesi haricinde hiçbir sebeple ücret iadesi yapılmayacaktır. Üye 
adı kayıt olduktan sonra ki süreçte gelip gelmeme durumundan kendisi sorumludur. 

6.7. Kayıt olmasına rağmen eğitime gelmeyen/gelemeyen Üye adı ‘ın eğitim hakları UYKSEF tarafından 
korunur ve kayıt olduğu eğitimin düzeyinde, başka tarihte isterse tekrar katılabilir. 

6.8. Kayıt olduğu tarihe gelmeme/ gelememe durumunda erteleme yapıldığı diğer eğitim tarihinde ki fiyat 
farkı var ise üye bunu ödemeyi kabul eder. 

6.9.  Üye Adı’ tarafından, eğitim süresi içinde, eğitim ve reklam amaçlı (sosyal medya, yazılı, sözlü, görsel 
basın) kullandığı için UYKSEF tarafından çekilen video, fotoğraflarla ilgili UYKSEF’ e hiçbir koşulda dava 
açılmayacaktır.  

6.10. UYKSEF’in müsaadesi dışında, ÜYE Adı eğitim ile ilgili asla foto ve video paylaşamaz. 
 

MADDE 7 – AKTİN FESHİ 
Taraflardan biri iş bu sözleşmede yer alan vecibelerden herhangi birini kısmen veya tamamen zamanında ve 
kendisine sağlanan olanakları sözleşmede belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde ifa etmediği takdirde iş bu 
sözleşme münfesih olacaktır. 
 
 
MADDE 8 – İHTİLAFLARIN HALLİ  
İş bu sözleşmenin hüküm ve tatbikinden dolayı taraflar arasında doğacak olan ihtilaflar İzmir Mahkemeleri ve İcra 
Daireleri’nde halledilecektir. 
 
 
MADDE 9 – YÜRÜRLÜK 
İş bu sözleşme karşılıklı olarak imzaların atılmasını takiben yürürlüğe girecektir. 
 
2 sayfa, 9 maddeden ibaret bu sözleşme  ...../...../.202... Tarihinde tanzim, imza ve teati edilmiştir. 

 
 
 

                                       UYKSEF  
Uluslararası Yakın Koruma Savuma Eğitim Federasyonu                                KATILIMCI Üye 

 
  Süleyman KOCABIYIK        
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Mehmet Ali Akman Mahallesi 18 Sokak No:34/A Güzelyalı Semti  - KONAK/İzmir 
0544 468 78 37  


