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MOMTOS-DR EĞİTİCİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ (TİCARİ OLMAYAN) 
A. TARAFLAR  
Madde 1– Muhasebe-finans Mesleki Yönetim, Eğitim ve Kültür (MUMEYEK) Vakfı ile 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
arasında aşağıdaki konu ve koşullarla ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. kurumunda olmak üzere EĞİTİM AMAÇLI ÜCRETSİZ 
KULLANIM SÖZLEŞMESİ (TİCARİ OLMAYAN) düzenlenmiştir.  

"MUMEYEK Vakfı" deyimi, Muhasebe-finans Mesleki Yönetim, Eğitim ve Kültür (MUMEYEK) 
Vakfı’nı; “EĞİTİCİ (TİCARİ OLMAYAN)” deyimi, EĞİTİCİ (TİCARİ OLMAYAN) ….. ….. ….. ….. ….. 
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..’i; SON KULLANICI 
deyimi ise, EĞİTİCİ (TİCARİ OLMAYAN) tarafından MUMEYEK Vakfı yetkisiyle EĞİTİM VERİLEN 
KİŞİYİ/KURUMU ifade etmektedir.  

a) MUMEYEK Vakfı'nın tebligat adresi; 
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Merkez: Şişli / İSTANBUL’dur.  
b) EĞİTİCİ (TİCARİ OLMAYAN)’nin tebligat adresi; 
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..’dır.  

 
Bu sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimlerde yukarıdaki adresler geçerli olup, 

taraflar adres değişikliklerini en geç on gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde bu 
adreslere yapılan tebligat usulüne uygun olarak yapılmış sayılır.  

 

B. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI  
Madde 2- Aşağıdaki yetki verilen konularda EĞİTİCİ (TİCARİ OLMAYAN) tarafından 

MUMEYEK Vakfı adına faaliyet gösterilmesi ile ilgilidir. 
a) Yetki verilen konular; 

i. MOMTOS-DR yazılımını ….. ….. ….. adet SON KULLANICIYA ÖĞRETMEK. 
b) EĞİTİCİ (TİCARİ OLMAYAN)’nin yönetiminden kaynaklanan hatalı işlem ve 

kullanımından MUMEYEK Vakfı hiçbir şekilde sorumlu değildir.  
c) EĞİTİCİ (TİCARİ OLMAYAN)’ye telefon hatlarından ve internet üzerinden resmi tatil 

günleri hariç 09.30–18.30 saatleri arasında sistem desteği verilmektedir.  
 

C. EĞİTİCİ (TİCARİ OLMAYAN)’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
Madde 3- EĞİTİCİ (TİCARİ OLMAYAN) yükümlülükleri aşağıdadır. 
a) EĞİTİCİ (TİCARİ OLMAYAN), Madde 2’de yetkilendirildiği hizmetlere yönelik bir günlük 

ONLINE eğitim alır.  
b) EĞİTİCİ (TİCARİ OLMAYAN), sadece Madde 1’de yetkilendirildiği YERDE hizmet 

verebilir. 
c) EĞİTİCİ (TİCARİ OLMAYAN), kendisine EĞİTİM ve TANITIM maksatlı sunulan hiçbir 

aracı TİCARİ OLARAK kullanamaz, kullanıma sunamaz. 
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D. MUMEYEK Vakfı'NIN SORUMLULUĞU  
Madde 4- MUMEYEK Vakfı tarafından taahhüt edilen hususlar Madde 2 (a)’da EĞİTİCİ 

(TİCARİ OLMAYAN)’nin yetkilendirildiği hizmetlerle sınırlıdır. 
a) Bu sözleşme kapsamındaki hizmetler nedeniyle, alınan güvenlik önlemlerine rağmen 

meydana gelebilecek sorunlardan, yerel, ulusal ve uluslararası internet hatlarında oluşabilecek 
problemlerden, yerel ve ulusal iletişim altyapısından kaynaklanan sorunlardan (telefon şebekesi 
santralinden ve aktif cihazlarda meydana gelen arızalardan) genel ve özel elektrik kesintisi 
sonucu ortaya çıkan arızalardan kaynaklanan gecikme ve zararlardan, sözleşmenin haklı 
nedenlerle MUMEYEK Vakfı tarafından feshi halinde kullanımının sona ermesi nedeniyle doğacak 
zararlardan, doğal afet ve yangın gibi mücbir sebepler nedeniyle hizmette meydana gelen 
aksamadan, MUMEYEK Vakfı sorumlu değildir.  

 

E. KULLANIM BEDELİ  
Madde 5- Bu sözleşme uyarınca EĞİTİCİ (TİCARİ OLMAYAN), EĞİTİM AMAÇLI KULLANIM 

BEDELİ ödemez. 
 

F. SÖZLEŞMENİN FESHİ  
Madde 6- Sözleşmenin Feshi aşağıdaki durumlarda mümkündür.  
a) Sözleşme süre bitiminden 30 (otuz) gün önce taraflarca bildirilerek süresi sonunda 

feshedilebilir. 
b) Tarafların sözleşme koşullarına uymaması halinde, sözleşme, süresinden önce gerekçe 

gösterilerek feshedilebilir.  
c) EĞİTİCİ (TİCARİ OLMAYAN), kurumun kapanması, kurum değiştirme ve sağlık sorunları 

nedeniyle iş göremez duruma düşmesi sonucu faaliyetlerine son vermesi halinde, mücbir 
sebeplerin varlığını belgelendirmek koşulu ile sözleşmeyi süresinden önce feshedebilir.  

d) Sözleşmenin MUMEYEK Vakfı tarafından haklı nedenlerle feshi ve Madde 2 (a)’daki 
hizmetlerin kullanıma kapanması halinde doğan tüm zararlardan EĞİTİCİ (TİCARİ OLMAYAN) 
sorumludur.  

 

G. SÜRE  
Madde 7- Bu sözleşmenin süresi, sözleşme imzalanmasını müteakip tam 1 (bir) yıldır. 

Sürenin hitamından bir ay önce taraflarca ihtarda bulunulmadığı takdirde sözleşme tam 1 (bir) 
yıl süresince uzamış sayılır.  

 

H. UYGULAMA  
Madde 8- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, genel hukuk hükümleri uygulanır.  
 

I. UYUŞMAZLIK  
Madde 9- Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra 

Daireleri yetkilidir.  
Madde 10- Bu sözleşme 2 (iki) sayfa 10 (on) maddeden oluşmakta olup, MUMEYEK VAKFI 

ve EĞİTİCİ arasında …../…../…..….. tarihinde ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. adresinde iki nüsha olarak imzalanmış, bir suret 
MUMEYEK VAKFI’nda bir suret EĞİTİCİ’de bulunmaktadır.  
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