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İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ 

İşbu İş Birliği Sözleşmesi (“Sözleşme”), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve 

mevcudiyetini sürdüren bir anonim şirket olan, Kırıkkale, Yahşihan Ticaret Sicili’ne 966 sicil 

numarası ile kaydedilmiş bulunan ve Yenişehir Mah. Ulubatlı Sk. Teknopark Blok No: 3 Yahşihan 

/ Kırıkkale adresinde mukim EBA Garaj Anonim Şirketi ("Şirket veya EBA") ile işbu 

Sözleşme’nin diğer tarafı olan kişi ________ (“İş Birliği Yapan Taraf veya Danışman”) arasında, 

tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ve belirtilen şartlarla her iki tarafın (“Taraflar”) karşılıklı 

imzalaması ile birlikte yürürlüğe girecektir. 

İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı/onaylandığı tarihte yürürlüğe girdikten sonra Sözleşme’de 

belirtilen usuller ve esaslar doğrultusunda feshedilmediği / sona ermediği sürece yürürlükte 

kalmaya devam edecektir. 

Akdedilen Sözleşme’nin kabulü ile, aşağıda yazılı olan ve taraflara ilişkin önemli bilgiler içeren 

hususları Taraflar bütünüyle anlamış olduğunu ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş 

olduklarını kabul ve beyan ederler. 

Sözleşme’yi imzalamadan önce lütfen işbu İş Birliği Sözleşmesi’ni ve eklerini dikkatle okuyunuz. 

İş Birliği Sözleşmesi metni, ekleri ile bir bütündür. Sözleşme’nin imzalanması ile aşağıdaki ve ek 

belgelerdeki tüm maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. 

Şirket ile paylaşılan Danışman kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Danışman, kişisel verilere ilişkin Sözleşme’nin eki 

mahiyetinde olan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni işbu Sözleşme’nin 

imzalanması ile incelediğini ve kişisel verilerin işlenmesine açık rızasının bulunduğunu kabul ve 

beyan eder. 

Taraflar, işbu Sözleşme’nin kabulü ile aşağıda yazılı olan ve taraflara ilişkin önemli bilgiler içeren 

hususları bütünüyle anlamış olduğunu ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş 

olduklarını kabul ve beyan eder. 

MADDE 1 – TARAFLAR 
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1.1. İşbu İş Birliği Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”), bir tarafta EBA Garaj Anonim Şirketi (bundan 

sonra “EBA veya Şirket” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta 

________________________________________________________________ adresinde mukim 

____________________ T.C. Kimlik No’lu _____________________ (bundan böyle “İş Birliği 

Yapan Taraf veya Danışman” olarak anılacaktır.) arasında, aşağıda yazılı şartlar dahilinde, 

www.kidolog.com alan kodunda yer alan internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve/veya Şirket mobil 

uygulaması (“Mobil Uygulama”) aracılığıyla, EBA Garaj ile Üyelik Sözleşmesi kapsamında ilişki 

içerisinde bulunan ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ürün ve/veya hizmet alan üyelere (“Danışan”) 

yönelik, mesleki tecrübe ve bilgiler doğrultusunda, Ürün ve/veya Hizmet’in sunulması, 

karşılığında Şirket’in hak ediş bedelini (“Hak Ediş Bedeli”) Danışman’a vermesi hususunda bu 

anlaşmaya varılmıştır. EBA ve Danışman ayrı ayrı “Taraf” ya da birlikte “Taraflar” olarak 

anılacaktır.  

1.2. Tarafların bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:  

1.3. Şirket Bilgileri : 

 

1.4. Danışman Bilgileri : 

Unvan : EBA Garaj Anonim Şirketi 

Adresi : 
Yenişehir Mah. Ulubatlı Sk. Teknopark Blok No: 3 Yahşihan / 

Kırıkkale 

Ad - Soyad :  

T.C. Kimlik No :  

Doğum Tarihi :  

Adresi :  

Telefon No :  

http://www.kidolog.com/
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1.5. Her iki taraf da belirtilen adreslerinin tebligat adresi olduğunu kabul, taahhüt ve beyan ederler. 

Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa bildirilmedikçe en son bildirilen adrese 

yapılacak tebliğ ile karşı tarafa usulüne uygun tebliğ yapılmış sayılacağını taraflar kabul ve taahhüt 

eder. Adres değişikliğinin yapılması halinde mümkün olan en yakın sürede ancak her türlü 7 (yedi) 

gün içerisinde bildirimde bulunulması zorunludur. 

MADDE 2 – TANIMLAR 

“Sözleşme”, İşbu İş Birliği Sözleşmesi’ni ifade etmektedir. 

“Şirket / EBA”, EBA Garaj A.Ş.’yi ifade etmektedir. 

“Danışman / İş Birliği Yapan Taraf”, Şirket’in mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık ettiği ve 

Aracı Hizmet Sağlayıcısı sıfatında bulunduğu İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulaması 

aracılığıyla Danışan’a Ürün ve/veya Hizmet’i doğrudan sunan, buna karşılık Şirket’ten Hak Ediş 

Bedeli ödemesi alan, mesleğinde uzman kişileri ifade eder. Uzmanlar, bundan böyle “Danışman 

veya İş Birliği Yapan Taraf” olarak anılabilecektir. 

“Danışan”, Şirket üzerinde oluşturduğu hesap ile Şirket‘in sadece aracı sıfatıyla hareket ettiği 

Şirket üzerinden satışa sunulan Ürün ve/veya Hizmetler’i alan Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen 

koşullar dâhilinde Şirket’e üye olmuş gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Üyeler bundan böyle 

“Danışan” olarak anılacaktır. 

“Ziyaretçi”, Şirket’e erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Ziyaretçi tanımı, Danışan ve 

Danışman tanımlarının tamamını da kapsamaktadır. 

“İnternet Sitesi”, Tüm hakları yalnızca ve sadece Şirket’e ait olan www.kidolog.com alan adında 

ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, Şirket’in Danışman’ın Ürün ve/veya Hizmetleri’ni 

Öğrenim Durumu :  

Yüksek Lisans Bilgisi :  

Banka Bilgileri :  

http://www.kidolog.com/
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satışa sunabilecekleri, Danışanlar’ın ise bu Ürün ve/veya Hizmetler’i alabilmelerine imkan 

sağlayan platform anlamına gelmektedir.  

“Mobil Uygulama”, Şirket’in Danışman’ın Ürün ve/veya Hizmetleri’ni satışa sunabilecekleri, 

Danışan’ların ise bu Ürün ve/veya Hizmetler’i alabilmelerine imkan sağlayan, tüm hakları yalnızca 

ve sadece Şirket’e ait olan, cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan yazılım 

anlamına gelmektedir. 

“Kidomeet”, Tüm hakları Şirket’e ait olan, Danışmanlar’ın Danışanlar’a yönelik gerçekleştireceği 

Ürün ve/veya Hizmet sunumuna aracılık eden platformu ifade eder. 

“Arayüz”, İçerikler’in Ziyaretçiler tarafından görüntülenebilmesi ve Şirket Veritabanı’ndan 

sorgulanabilmesi amacıyla Ziyaretçiler tarafından kullanılan; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu (FSEK) kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Şirket’e ait olan, Şirket üzerinden 

yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet 

sayfalarıdır. 

“Veritabanı”, İçerikler’in depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve 

mülkiyeti Şirket’e ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veriler 

bütünü ve bu verilerin okunabilmelerini sağlayan sistemdir. 

“Risk Yönetimi”, Şirket bünyesine Danışman olmak maksadıyla yapılan başvuruları inceleyip 

karara bağlayan, Şirket bünyesi içerisinde, Şirket’e ait bir iç birimdir. 

“Ürün ve/veya Hizmetler”, Ürün, Şirket’in ve/veya Şirket’in sadece aracılığını yaptığı Şirket 

üzerinden Danışmanlar tarafından Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış 

Sözleşmesi ve eklerine uygun olarak satışa sunulan ürünleri ifade eder. Hizmetler, Şirket’in 

mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık ettiği ve Aracı Hizmet Sağlayıcısı sıfatında bulunduğu 

İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulaması aracılığıyla Danışan’a mesleğinde uzman, Danışmanlar 

tarafından ebeveyn ve kanunen yetişkin sayılan kişilere psikoloji, çocuk gelişimi uzmanlığı, 

emzirme, beslenme ve diyetetik gibi alanlarda verilen hizmetleri ifade eder. Danışman tarafından 

sağlanan Ürün ve/veya Hizmetler’de, Danışmanlar tarafından verilecek olup Danışmanlar 

tarafından verilecek Hizmetler’e Şirket sadece ve yalnızca aracılık etmektedir. Şirket, sağlanan 
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danışman tarafından gerçekleştirilen Ürün ve/veya Hizmetler’de, Aracı Hizmet Sağlayıcısı 

sıfatındadır. Şirket, Sözleşme kapsamında yer alan nedenlerin varlığı ve/veya koşulların 

gerçekleşmesi halleri ile yasal mevzuat dahilinde gereklilik arz etmesi durumlarında dilediği zaman 

ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tanımını değiştirme, Hizmetler’i üçüncü kişilerin 

kullanımına kapatabilme hakkına sahiptir. 

“Hizmet Bedeli”, Danışan tarafından Şirket’e ödenecek bedeli ifade eder. 

“Hak Ediş Bedeli”, Tüm hakları yalnızca ve sadece Şirket’e ait olan İnternet Sitesi ve/veya Mobil 

Uygulama üzerinden Şirket’in Aracı Hizmet Sağlayıcısı olarak gerçekleştirdiği aracılık sonucunda, 

Danışman’ın, geçmiş bilgi birikim ve deneyimleri ile mesleki tecrübe ve bilgisi doğrultusunda 

ebeveyn ve kanunen yetişkin sayılan Danışanlar’a psikoloji, çocuk gelişimi uzmanlığı, emzirme, 

beslenme ve diyetetik gibi alanlarda Ürün ve/veya Hizmet vermesi ile Danışanlar’dan Danışman 

nam ve hesabına tahsil edilen Hizmet Bedelinden Danışman’a ödenen bedeli ifade eder. 

“Ödeme Hizmet Sağlayıcı”, Şirket’in sözleşmesel ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve 

Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında 

Kanun’un 13.maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para 

kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır. 

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN ve YAPILACAK HİZMETİN KONUSU 

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Danışman’ın; Şirket’in mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık 

ettiği ve Aracı Hizmet Sağlayıcısı sıfatında bulunduğu İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulaması 

aracılığıyla Danışan’a Ürün ve/veya Hizmet’i sunması, buna karşılık Şirket tarafından Danışman’a 

Hak Ediş Bedeli’nin ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, Taraflar’ın karşılıklı hak ve 

sorumlulukların tespit edilmesidir. Ayrıca, İşbu Sözleşme ile Şirket ile Danışman ilişkisinin temel 

ilkelerine ticari ve hukuki açıklık getirmek ve Taraflar arasında Hak Ediş’e ilişkin usul ve esasların 

belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

3.2. Danışman ile Şirket arasında akdedilen Sözleşme, Sözleşme’nin hiçbir hükmü iş akdi olarak 

yorumlanmayacağı, hiçbir şart ve koşul altında 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olmadığı hususunda 

taraflar anlaşmışlardır.  
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3.3. Danışman adayları ile iş birliği ilişkisi kurulmasında takdir yetkisi yalnızca ve sadece Şirket’e 

aittir. İş birliği ilişkisi kurmak için Şirket’e yapılan başvurular Şirket tarafından değerlendirilecek 

olup Şirket herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymadan, bilgilendirme ile başvuruyu geri 

çevirme hakkına sahiptir. İlgili başvurular “Risk Yönetimi” birimi tarafından değerlendirilecek 

olup Risk Yönetimi, Şirket’e ait bir şirket iç birimidir. Ayrıca, herhangi bir başvurunun Şirket, Risk 

Yönetimi tarafından reddedilmesi halinde, üyelik başvurusunda bulunan kişinin yazılı talebi 

üzerine vermiş olduğu kişisel veriler 15 (on beş) gün içerisinde imha edilecek olup imhanın 

gerçekleştiği günden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde başvurucuya bildirilecektir. İş birliği 

başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra Şirket kullanılmayan ve iş birliğine katkı sağlamayan 

Danışmanlar ile ilişkisini askıya alma, sona erdirme hakkına haizdir. 

3.4. Danışman, geçmiş bilgi birikim ve deneyimleri ile mesleki tecrübe ve bilgisi doğrultusunda; 

Şirket’in mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık ettiği ve Aracı Hizmet Sağlayıcısı sıfatında 

bulunduğu İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulaması aracılığıyla ebeveyn ve kanunen yetişkin 

sayılan Danışanlar’a psikoloji, çocuk gelişimi uzmanlığı, emzirme, beslenme ve diyetetik gibi 

alanlarda Ürün ve/veya Hizmet verir.   

3.5. Danışman işbu Sözleşme ile Şirket’e karşı hiçbir bağlayıcılığı olmayıp tahdidi sayılan 

Danışman tarafından Ürün ve/veya Hizmetler’in gerçekleştirilmesi ancak Taraflar’ın özgür 

iradesine bağlıdır. Taraflar işbu Sözleşme’nin; 3.maddesinde sayılan hizmetler kapsamında bir İş 

Birliği Sözleşmesi olduğunu, bu Sözleşme’nin hiçbir hükmünün iş akdi olarak 

yorumlanmayacağını ve 4857 sayılı İş Kanunu ve sair mevzuata tabi olmadığını kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

3.6. Danışman, gerçekleştirdiği Ürün ve/veya Hizmetler kapsamında; Şirket’in, Danışman nam ve 

hesabına tahsilat yapabileceğini, yapılan tahsilatta Sözleşme’de belirtilen usul ve esaslar ile 

kendisine Hak Ediş Bedeli ödeneceğini kabul ve beyan eder.  

3.7. Şirket, Danışanlar’dan, Danışmanlar adına tahsil edilecek ödemeler dışında, hiçbir koşul 

altında Danışanlar’ı ve/veya Danışmanlar’ı temsil etmemektedir. Şirket’in Danışan ve Danışman 

arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda Danışman ve Danışan 

arasındaki iletişimi sağlamak da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, 
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Danışan ve Danışman arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde Şirket, söz konusu 

uyuşmazlığa ilişkin husumeti bulunmamaktadır. 

MADDE 4 – TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1. EBA Garaj Anonim Şirketi’nin hak ve yükümlülükleri, 

4.1.1. Şirket ve/veya Şirket aracılığıyla gerçekleştirilen Ürün ve/veya Hizmetler 

karşılığında, Danışan’dan Hizmet Bedeli’ni tahsil etmeye; Danışman, Şirket’in tek ve 

yalnız yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.1.2. Şirket, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik 

Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına 

aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatını haizdir. 

4.1.3. Danışmanlar tarafından sağlanan Ürün ve/veya Hizmetler’de, Şirket sadece ve 

yalnızca Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olup Ürün ve/veya Hizmet sunulan elektronik 

ortamı kullanan Danışman’lar tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve 

içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu 

olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. 

4.1.4. Şirket, Danışmanlar’ın Şirket üzerinden sağladıkları Hizmet ve/veya Ürünler’in 

listelenmesi, Danışan’lar tarafından Hizmet Bedelinin ödenmesini takiben Danışan 

tarafından ödenen bedellerin ilgili Danışman’a işbu Sözleşme ilişkisi kapsamında 

aktarılmasını sağlamaktadır. Danışman, Şirket’in Danışman namına satışa sunulan Ürün 

ve/veya Danışman tarafından sağlanan Hizmetler’in bedelini tahsile yetkili olduğunu kabul 

ve taahhüt ederler. 

4.1.5. Şirket, Ürün ve/veya Hizmetler’in kapsamında gerçekleştirilebilecek işlemleri, ürün 

ve hizmetlerin satıcısı/sağlayıcısı konumundaki ve gelecekteki yapacağı anlaşmalar 

doğrultusunda güncellemeler ile arttırılıp azaltılabilecektir. Bu hususta, takdir ve değişiklik 

yetkisi münhasıran Şirket’e aittir. Danışman, Şirket’in dilediği değişiklikleri Ürün ve/veya 

Hizmetler üzerinde yapabileceğini ve Şirket’in bu kapsamda meydana gelebilecek 

zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder. 
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4.1.6. Mobil Uygulama ve/veya İnternet Sitesi içerisinde gerçekleşebilecek ödeme 

işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, 

mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle Şirket’in sebep olmadığı veya zarar 

ile illiyet bağı olsa ile Şirket’in kusurlu olmadığı durumlarda, Ürün ve/veya Hizmetler’in 

sunulamamasından Şirket’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Sayılan haller içerisinde, 

Danışman ile Danışan arasında gerçekleştirilecek bir randevu mevcut ise, Danışan’a başka 

bir tarihe aynı bedelle randevu imkanı tanınır. 

4.1.7. Danışman ile Şirket arasında, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi bir iş ilişkisinin 

bulunmamaktadır. Şirket sadece ve yalnızca Danışan ile Danışman arasında yapılacak 

Hizmet’in aracılığını gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, gerçekleştirilecek Hizmetler’de, 

Şirket Gizlilik Politikası uyarınca da hiçbir suretle Danışman’ın verdiği Ürün ve7veya 

Hizmet’in denetleyemeyeceğinden ve/veya denetlemesi beklenemeyeceğinden, Ürün 

ve/veya Hizmet’in kalitesine ilişkin sorumluluğu bulunmadığını, Ürün ve/veya Hizmetler’e 

ilişkin tüm sorumluluğun yalnızca ve sadece Danışman’ın kendisinde olduğunu kabul ve 

beyan eder. 

4.1.8. Şirket, hiçbir suretle bildirim yapmaksızın ve/veya öncesinde bilgilendirme yapma 

zorunluluğu bulunmaksızın, her zaman Aracılık Hizmeti’ni sona erdirme hakkına sahiptir. 

4.1.9. Danışan’ın talepleri doğrultusunda, Şirket, Danışmanlar tarafından sağlanacak Ürün 

ve/veya Hizmetler’e ilişkin Aracı Hizmet Sağlayıcısı sıfatına özgü Ürün ve/veya 

Hizmetler’i uygun hale getirmekle, Danışman’a sunulacak Ürün ve/veya Hizmetler’i 

tanınan gün ve saatte tüm hakları sadece ve yalnızca Şirket’e ait olan ve görüşmenin 

yapılmasına aracılık eden “KİDOMEET” platformu üzerinden önceden belirlenmiş 

kurallara uygun olarak Hizmet’i sağlayamaya dönük özen yükümlülüğü yerine getirecektir. 

Ancak, Şirket’in işbu özen yükümlülüğü herhangi bir garanti taahhüdü anlamına 

gelmemektedir. Şirket’in kusuru bulunmaksızın Ürün ve/veya Hizmetler’in Danışmanlar 

tarafından Danışan’a sunulamamasından kaynaklı herhangi bir sorumluluğu ve/veya 

yükümlülüğü bulunmamaktadır.  
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4.1.10. Şirket, Danışanlar’a sağlanan Ürün ve/veya Hizmetler’in bilgileri ve/veya yorum ve 

öneriler ile bu ürün bilgileri, yorum ve önerilere ilişkin varsa fotoğraflar da dahil olmak 

üzere her türlü içeriği, internet ortamında da dahil olmak üzere her türlü tanıtım 

materyalinde her şekilde kullanabilir. Şirket ile paylaşılan kişisel veriler, 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel 

verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin 

Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz. 

4.1.11. Şirket, Veritabanı’nda tutulan Danışan’a ait bilgileri, istatistiki bilgilere 

dönüştürmek, reklam ve/veya pazarlama alanında kullanmak, Ziyaretçiler’in genel 

eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve servislerini bu anlamda Ziyaretçiler’e daha zengin 

içerik sunabilmek amacıyla geliştirmek için kullanabilme hakkına her zaman sahiptir. 

4.1.12. Şirket, Ürün ve/veya Hizmetler’in sunulması kapsamında hiçbir Danışman’a belirli 

bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, kazanç ve 

ücret vaadi, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez. Aracılık edilen Ürün 

ve/veya Hizmetin sosyal ağ ve fiziki olmayan yollarla gerçekleşmesi sebebi ve diğer 

sebeplerle bu mecraya güvenlik açısından Şirket gerekli tüm önlemleri alır ancak, Ürün 

ve/veya Hizmetler’in Danışanlar tarafından tercih edilememesi halinde Şirket’in herhangi 

bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Danışman’a hiçbir suretle Şirket garanti vermez. Şirket, 

gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen 

durdurabilir. Hizmetler’in geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından 

dolayı Şirket’in, Danışman’a karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

4.1.13. Şirket’in her ne sebeple olursa olsun Danışan ve Danışman arasındaki ilişkiyi 

düzenleme, sağlama, kurma veya sair şekilde oluşturma veyahut da hakemlik yapma 

yükümlülüğü yoktur. Danışan ve Danışman, aralarındaki hizmet ve/veya satış ilişkisinden 

bizzat ve şahsen sorumludur. Danışman, Şirket’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu 

bulunmadığını peşinen kabul ve beyan ederler. 

4.1.14. Danışman’ın İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da yer verilmesi üzerine 

oluşturdukları ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

https://www.shopier.com/m/signup.php
https://www.shopier.com/m/signup.php
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Herhangi bir suretle, ürünlerin üçüncü kişilere ait olmasının ortaya çıkması halinde, 

Danışman; Şirket’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve 

beyan eder. Şirket’in Danışman’a karşı takas, mahsup ve rücu hakları başta olmak üzere 

tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır.  

4.1.15. Danışmanlar’ın, işbu Sözleşme ve Şirket ile ilişkileri doğrultusunda oluşturdukları 

ve Şirket’in İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulaması’nda yer verilen her türlü sözlü 

ve/veya yazılı, metin, içerik, eser, sanat gibi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

“FSEK” kapsamında bulunan ürünler üzerindeki mali haklar yayınlandıkları tarihten 

itibaren Şirket’e, Danışman tarafından devredilmiştir. İşbu sayılan ürünler üzerindeki mali 

haklar yayınlandıkları tarihten itibaren Şirket’e aittir.  

4.2. Danışman’ın hak ve yükümlülükleri, 

4.2.1. Danışmanlar, kendilerine tahsis edilen profil ve üyelik bilgilerine ilişkin kullanıcı adı 

ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Danışman’a sadece tek bir hesap tesis edilmekte 

olup Danışman’ın hesabının herhangi bir sebeple askıya alınması veya sona erdirilmesi 

sonucunda işbu Sözleşme’nin de askıya alınması veya sona ermesi sonucunu 

doğurmaktadır. Danışman, kendisine ait işbu bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle 

paylaşamaz, açıklayamaz ve kullanımına sunamaz. Danışman’ın kendisine ait işbu bilgileri 

izinsiz kullandırdığı veya paylaştığı veya hesap bilgilerinin çalındığı tespit/ihbar edilmesi 

halinde, Şirket izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Danışman’ın hesabını askıya alabilir 

veya erişimini engelleyebilir veya başkaca yaptırım uygulayabilir. Şirket, Danışman’ın 

hesabına ilişkin inceleme başlatır. Danışman’ın Sözleşme’ye ve eklerine aykırı davranışın 

tespit edilmesi halinde, Şirket’in Danışman’a karşı takas, mahsup ve rücu hakları başta 

olmak üzere tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır. 

4.2.2. Danışman, kullanıcı adı ve şifresini korumakla yükümlüdür. Oluşabilecek kusurlu 

davranışlardan Şirket sorumlu değildir. Danışman, hesap bilgilerinin gizliliğini ve 

güvenliğini sağlayamaması sonucunda Danışan’ın veya başka bir Danışman’ın veya 

Ziyaretçiler’in uğrayacağı zararlardan münhasıran sorumludur. Şirket’in Danışman’a karşı 

takas, mahsup ve rücu hakları başta olmak üzere tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır. 
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4.2.3. Danışman’ın gerçekleştireceği Ürün ve/veya Hizmetler sadece ve yalnızca işbu 

Sözleşme’nin tarafı olan kişi tarafından gerçekleştirilebilir. Danışman, Ürün ve/veya 

Hizmet’i bizatihi şahsı tarafından gerçekleştirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi 

taktirde, Şirket, Sözleşme’yi tek taraflı tazminatsız feshetme hakkı başta olmak üzere, 

Şirket’in Danışman’a karşı takas, mahsup ve rücu hakları ile tüm hukuki ve cezai hakları 

saklıdır. Danışman, Ürün ve/veya Hizmetler’in sunulması hakkında şahsen ifa yükümlüsü 

olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.2.4. Danışman, ilk başvuru anından itibaren tüm bilgileri ile İnternet Sitesi ve/veya Mobil 

Uygulama’da bulunan profilindeki bilgilerin doğruluğunu, verilen bilgilerinin kendisine ait 

olduğunu, Danışanlar ve Şirket ile paylaştıkları bilgilerin gerçeği yansıttığını, Danışanlar 

ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin toplumsal ahlak kuralları, meslek etik kuralları ve 

mevzuata uygun şekilde olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hükme aykırılık 

olması halinde Şirket ayrıca bir ihbarda bulunmaksızın Sözleşme’yi feshetme hakkına 

sahiptir. Ayrıca, Şirket’in Danışman’a karşı takas, mahsup ve rücu hakları başta olmak 

üzere tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır. 

4.2.5. Danışman, Şirket aracılığıyla Danışanlar’a sunduğu Ürün ve/veya Hizmetler 

sırasında, yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada 

gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i 

ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak 

yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.2.6. Danışmanlar, Ürün ve/veya Hizmet’i Danışan’a sunması sırasında, KİDOMEET 

üzerinden herhangi bir şekilde kayıt almayacağını, tamamen gizli ve 3.kişilerin kendileri 

tarafından davet edilmediği ve Danışan tarafından onaylanmadığı görüşmenin yalnızca 

Danışan ile Danışman arasında gerçekleşeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi 

taktirde, cezai ve hukuki alanda sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.2.7. Danışman, Ürün ve/veya Hizmet’in görülmesi sırasında ve/veya öncesinde ve/veya 

sonrasında hiçbir suretle Danışan’ın özel bilgilerini (ad, soyad, adres, telefon numarası v.b.) 

talep etmeyeceğini, Ürün ve/veya Hizmet’in sağlanmasında Şirket’i egale edici eylem ve 
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davranışlarda bulunmayacağını, Ürün ve/veya Hizmet’i yalnızca ve sadece Şirket 

aracılığıyla vereceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi Şirket tarafından tespit edildiği taktirde, 

Şirket’in her türlü hakkı saklı kalarak, Danışan’ın üyeliğini sebep göstermeksizin ve 

ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair 

sınırlamalara tabi tutabilir veyahut işbu İş Birliği Sözleşmesi’ni tek taraflı tazminatsız 

feshedebilir. Şirket’in Danışman’a karşı takas, mahsup ve rücu hakları başta olmak üzere 

tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır. 

4.2.8. Danışman, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca başka bir Danışmanlık 

Sözleşmesi akdedebilir, başka kişi veya kurumlarla bilgi ve tecrübelerini paylaşabilir ve 

hatta başka bir kurumda sigortalı olarak çalışabilir. Taraflar Danışman’ın, Şirket’e bağlı 

çalışan olmadığı, aralarında bir bağımlılık ilişkisi bulunmadığı ve Danışman’ın serbest 

olduğu konusunda mutabıktır.  

4.2.9. Danışman, Şirket ile aynı sektörde faaliyet gösteren, Şirket ile rekabet ilişkisi 

oluşturabilecek herhangi bir kurum ve/veya kuruluşa işbu Sözleşme süresi boyunca ve 

Sözleşme’nin sona ermesinin müteakiben 2 (iki) sene boyunca danışmanlık hizmeti 

vermeyeceği kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine karine teşkil edebilecek her davranış için 

her türlü tazmin ve rücu hakkı saklıdır.   

4.2.10. Yeterlilik ve beyan edilen bilgilerin doğruluğuna ilişkin, Danışman; 

4.2.10.1. Belirlenen Ürün ve/veya Hizmetler’in, sunulması anında herhangi bir 

engel bulunmadan ifa etmesi mümkün olduğunu, 

4.2.10.2. Şirket’e iletmiş olduğu tüm bilgilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu, 

4.2.10.3. Ürün ve/veya Hizmetler bakımından mesleki yeterliliklerinin 

bulunduğunu,  

4.2.10.4. Meslek etik kuralları çerçevesinde hareket edeceğini,  

4.2.10.5. Ürün ve/veya Hizmetler’i Danışanlar’a sunmaları sırasında mesleki 

yeterliliklerinin devam ettiğini / sunmalarına engel bulunmadığını, 
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4.2.10.6. Şirket’e iletmiş olduğu bilgilerin eksik, hatalı veya yanlış olmasından 

kaynaklı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını, tüm sorumluluğun yalnızca ve 

sadece kendisinde bulunduğunu; Şirket’in işbu bilgilerin eksik, hatalı veya yanlış 

olması sebebiyle tazminatsız, bildirimsiz Sözleşme’yi feshetme hakkına sahip 

olduğunu bilir, kabul ve beyan eder. Şirket’in Danışman’a karşı takas, mahsup ve 

rücu hakları başta olmak üzere tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır. 

4.2.11. Danışman; Şirket’in marka ve itibarına uygun hareket etmekle ve dikkat ve özen 

yükümlülüğüne ilişkin bilgi, tecrübe ve eğitim düzeyi göz önüne alınarak gerçekleştireceği 

Ürün ve/veya Hizmetler’i özenle yapmak, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymakla 

yükümlüdür. 

4.2.12. Danışman, yürürlükte olan mevzuatın yüklediği sorumlulukları bilmediğini veya 

bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez. Danışman, Danışanlar’a sundukları Ürün 

ve/veya Hizmetler sırasında, herhangi bir kişi tarafından kanuna aykırı eylem ve 

davranışlarda bulunulması veya bulunulmuş olması veya bulunacak olunmasının ifade 

edilmesi ve/veya kanaat uyandırması halinde, Danışmanlar konuya ilişkin ivedi şekilde adli 

ve idari merciiye başvurma yükümlülüğünde olduğunu; başvuru işlemlerinden sonra 

Şirket’i işbu durum hakkında bilgilendireceklerini; adli ve idari mercii başvuru sırasında 

kendilerini hukuki bakımdan yetersiz hissetmesi halinde Şirket’in hukuki destekte 

bulunulması için hukuki müşavirlik önerebileceğini bilir ve kanuna aykırılık nedeniyle 

yapılan ihbar/şikayet sebebiyle Şirket ve/veya Danışmanlar’ın sorumluluğu bulunmamakta 

olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Danışman’ın konuya ilişkin aksine tutum ve 

davranış sergilemesi halinde ortaya çıkan tüm zararlardan bizatihi kendisinin sorumlu 

olduğunu, Şirket’in Sözleşme’yi tazminatsız bildirimsiz feshetme hakkı da dahil olmak 

üzere tüm haklarını saklı tuttuğunu kabul ve beyan eder. İhbar/şikayetin yapılması Şirket 

Gizlilik Politikası ihlali anlamına geldiğini ileri sürülemez. 

4.2.13. Danışanlar, Danışmanlar ve Ziyaretçiler, Şirket’in ilgili bölümlerine girilen hiçbir 

bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu 

hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 
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4.2.14. Danışman, Ürün ve/veya Hizmet’in ifasında; Şirket Gizlilik Politikası 

doğrultusunda her türlü dikkat ve itina ile; 

4.2.14.1. Kendisinden beklenen azami özeni ve liyakati göstermeyi ve hizmeti 

sonuçlandırmayı,  

4.2.14.2. Ürün ve/veya Hizmet ahlakına ve Şirket ticari marka itibarına, mesleğinin 

haysiyet ve şerefine, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçaları ile mevzuat 

hükümlerine uyacağını,  

4.2.14.3. Danışman, grup ve Şirket içi yazışmaları (e-posta haberleşmesi de dahil 

olmak üzere) kesinlikle organizasyon dışındaki kişi ve kurumlara iletmeyeceğini, 

4.2.14.4. Grup, Şirket ve/veya müşteriye ait gizli kalması gerekli bilgiler, kaynaklar 

ve ticari sır niteliğine giren konular yazılı olarak ya da elektronik ortamda Şirket üst 

yönetiminin ve Danışan’ın izni olmadan üçüncü taraflara kesinlikle iletmeyeceğini, 

4.2.14.5. Şirket aleyhine olan ve mevcut, olası veya askıda olan tüm dava, tahkim 

veya idari işlemler hakkında veya olumsuz olarak tespit edilmesi mümkün olan ve 

olumsuz olarak tespit edildiği takdirde derhal bu olanların detaylarını; her türlü 

bilgiyi, talep üzerine derhal Şirket’e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4.2.15. Danışman, Danışanlar’a sağlamış olduğu Ürün ve/veya Hizmetler sırasında Ürün 

ve/veya Hizmeti tamamlamadan ve gerek Şirket tarafından kendisinden talep edilmiş ve 

gerekse de kendisi tarafından veya kendi kontrolünde üretilmiş olan bütün doküman, belge, 

kayıt, bilgi ve benzerlerini söz konusu Ürün ve/veya Hizmet’in veya Ürün ve/veya 

Hizmetler’in sonradan Şirket tarafından gerektiği gibi sürdürülmesini sağlayacak şekilde 

Şirket’e teslim etmeden, her ne suretle olursa olsun, İş Birliği Sözleşmesi’ni feshetmemeyi 

aksi takdirde Şirket’in uğrayacağı zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.2.16. Danışman, işbu Sözleşme süresi boyunca Şirket hakkında gerçekleştirdiği 

görüşmelerini, Danışmanlar ve Şirket personellerle olan ilişkilerini, Ürün ve/veya 

Hizmetler’in sunulması sırasında edindiği bilgi ve belgeleri, kendisine ifşa edilen tüm bilgi 

ve belgeleri gizli tutacağını, mesleki etik ve ahlak kurallarına ilişkin hükümlere uyacağını 
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ve Şirket’in yazılı izni olmadan ifşa etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Danışman, 

işbu bilgi ve belgelerin üçüncü kişi gerçek ya da tüzel kişilere iletilmemesi için gerekli her 

türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve 

belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek 

sorumluluktan kurtulamaz.  

4.2.17. Danışman, Ürün ve/veya Hizmetin ifası sırasında ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik ve 

kusurlu hareketiyle meydana gelen her türlü zararlardan sorumlu olduğunu, gerek şahsı için 

ve gerekse de hizmetin ifası için Şirket tarafından kendisine tevdi ve teslim edilecek her 

türlü Şirket’e ait araç ile malzemelerini dikkat ve ihtimamla kullanmayı, aksi takdirde 

Şirket’in uğrayacağı tüm zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.3. 18 yaşından küçük kişiler Şirket’e üye olamazlar ve Şirket’in ve/veya Danışmanlar’ın sağladığı 

Ürün ve/veya Hizmetler’den faydalanamazlar. Danışan, işbu Ürün ve/veya Hizmet’i alırken, 18 

yaşından büyük olduğunu ve Sözleşme’yi yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu; bahsi 

geçen Ürün ve Hizmetler’in kendisi tarafından alınmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel 

bulunmadığını; yürürlükteki tüm mevzuata uygun ve tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait 

olduğunu; Şirket’in Ürün ve Hizmetler’in arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle 

doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul ve taahhüt eder. Danışan’ın sayılan hususlara 

aykırılığının Danışman tarafından tespit edilmesi halinde, Danışman durumu derhal her halde 2 

(iki) saat içerisinde Şirket’e bildirmek zorundadır. Danışman tarafından bildirilmeyen hususlarda 

Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi süresi içerisinde Danışman tarafından 

bildirilmemesi sebebiyle zararın veya sorunun artmasından kaynaklı oluşan tazminatta Şirket’in 

sorumluluğu bulunmamaktadır. 

4.4. Danışanlar, ihtiyaçları doğrultusunda, kendilerine en yakın buldukları uzmanı seçmekte 

özgürdürler. Danışanlar, Şirket’in İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulaması ile Ürün ve/veya 

Hizmet alacağı Danışman’ı seçer, Danışman’ın da uygun olduğu tarih ve saate göre randevu 

zamanını belirler, kredi kartı ve/veya Şirket’in belirleyeceği diğer ödeme yöntemleri ile satın alır. 

Satın alma işleminin tamamlanması ile Danışman işbu randevu zamanında Ürün ve/veya Hizmet’i 

görüşmenin yapılmasına aracılık eden “KİDOMEET” platformu üzerinden önceden belirlenmiş 

kurallara uygun olarak Danışan’a sunmayı kabul ve taahhüt eder. 
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4.5. Danışman Hizmet Bedeli ödemesi Danışan tarafından yapıldıktan sonra Ürün ve/veya Hizmeti 

randevu saatinden 3 saat öncesinde Şirket’e yazılı bildirimde bulunup Şirket tarafından iptalin 

onaylanması ile iptalini sağlayabilir. Şirket, her türlü hakkı saklı kalmakla birlikte, Danışman’ın 

haklı nedeni olmaksızın 3 kez ayrı ayrı randevusunu kusuru ile iptal etmesi halinde, İş Birliği 

Sözleşmesi’ni feshedebilir, İş Birliği Sözleşmesi’ni askıya alabilir veya başkaca benzer yaptırımlar 

uygulayabilir.  

4.6. Danışman herhangi bir haklı nedeni olmaksızın iptal işlemi gerçekleştirmesinden kaynaklı 

Şirket’in herhangi bir zararı oluşması halinde tüm zararını karşılamakla yükümlü olacağını, peşinen 

kabul ve taahhüt eder. Danışman, randevu saatine geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının 

sorumluluğu münhasıran kendisinde olduğunu, Danışan tarafından 3 haklı şikayet edilmesi halinde 

Sözleşme’nin Şirket tarafından derhal feshedebileceğini kabul ve beyan eder. Şikayetlere ilişkin 

değerlendirme ve inceleme yapma yetkisi sadece ve yalnızca Şirket’e aittir.  

4.7. Danışan bedeli ödeyerek satın aldığı Ürün ve/veya Hizmet’i, randevu saatinden 3 saat 

öncesinde Şirket’e yazılı bildirimde bulunarak iptal etme hakkına sahiptir. Danışman, Danışan ile 

oluşturulan randevunun 3 saat öncesinde iptalinin mümkün olduğunu bilir ve kabul eder. İnternet 

Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulaması’nda listelendiği halde satışa, randevu saati açısından Şirket 

ve/veya Danışan kusuru ile sunulamaması veya Danışanın satın aldığı bir Ürün ve/veya Hizmet’in 

randevu saati itibariyle Danışan’ın veya Şirket’in kusuru ile verilememesi durumlarında, Şirket, 

Danışman’a bilgi vermek kaydı ile yeni randevu tarihi belirlenmesi için iletişime geçer. 

Danışman’ın yeni randevu saati oluşturulmasına rıza göstermediği veya kararlaştırılması mümkün 

olmadığı hallerde Şirket’in müşteri memnuniyetinin sağlaması adına hakları saklıdır. Şirket 

Danışan’ın talepleri doğrultusunda başka bir danışmanı önerebilir. 

4.8. Mobil Uygulama ve/veya İnternet Sitesi içerisinde gerçekleşebilecek ödeme işlemlerinin 

sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya 

beklenmeyen haller vb. nedenlerle Şirket’in sebep olmadığı veya zarar ile illiyet bağı olsa ile 

Şirket’in kusurlu olmadığı durumlar ile Ürün ve/veya Hizmet’in sunulmasına ilişkin randevu 

ertelenir. Danışan’a başka bir tarihe aynı bedelle randevu imkanı tanınır. Şirket, müşteri 

memnuniyetinin sağlanması adına haklarını saklı tutar.  
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MADDE 5 – HAK EDİŞ BEDELİ ve ÖDEME 

5.1. Hak Ediş Bedeli, tüm hakları yalnızca ve sadece Şirket’e ait olan İnternet Sitesi ve/veya Mobil 

Uygulama üzerinden Şirket’in Aracı Hizmet Sağlayıcısı olarak gerçekleştirdiği aracılık sonucunda, 

Danışman’ın, geçmiş bilgi birikim ve deneyimleri ile mesleki tecrübe ve bilgisi doğrultusunda 

ebeveyn ve/veya kanunen yetişkin sayılan Danışanlar’a psikoloji, çocuk gelişimi uzmanlığı, 

emzirme, beslenme ve diyetetik gibi alanlarda Ürün ve/veya Hizmet’i vermesi ile Danışanlar’dan 

Danışman nam ve hesabına tahsil edilen Hizmet Bedeli’nden Danışman’a ödenen bedeli ifade 

etmektedir. 

5.2. Danışman’a ödenecek olan Hak Ediş Bedeli, Danışman’ın Danışan ile gerçekleştirdiği 

randevunun sona ermesinden sonra, Danışan’ın vermiş olduğu banka hesap bilgilerine 

gerçekleştirilir. Danışman, ödemenin gerçekleştirilmesinden önce vermiş olduğu ve ödeme 

öncesinde değiştirmediği hesap bilgilerinin doğru olduğunu, işbu hesap bilgilerine yapılan ödeme 

ile Şirket’in Hak Ediş Bedeli’ni ödediğini kabul ve beyan eder. 

5.3. Danışman’ın ____________ Bankası nezdindeki TR ________________ numaralı hesap 

bilgileri, Danışman tarafından Şirket’e öncesinde bildirdiği elektronik posta adresi aracılığıyla 

veya yazılı bir şekilde değiştirildiği Şirket’e ödeme anından 3 gün önce bildirilmediği sürece, işbu 

hesaba yapılan ödemeler Danışman’a yapılmış sayılır. 

5.4. Şirket, Danışanlar’a sağlanan Ürün ve/veya Hizmetler karşılığında Danışmanlar’a verilecek 

Hak Ediş Bedeli’nde ve/veya işbu aracılık hizmeti gereğince tahsis ettiği Hizmet Bedeli’nde 

değişiklik yapma hakkına her zaman sahiptir.  

5.5. Şirket, Hizmet ve/veya Ürün miktarlarını sınırlama hakkını saklı tutar.  

5.6. Danışman, işbu Sözleşme kapsamında belirlenmiş olan Hak Ediş Bedeli’ni gizli tutmakla 

yükümlüdür. 

MADDE 6 – GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

6.1. Taraflar, işbu Sözleşme ve/veya yapacakları her türlü ticari işlemler ve/veya aralarındaki ticari 

ilişki nedeniyle yapılan görüşmeler ile yazışmalarda birbirleri ve sisteme dahil üçüncü şahıslar veya 
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Danışanlar hakkında öğrendikleri tüm bilgileri gizli tutmayı, meslek etik ve kurallarına uygun 

davranarak Şirket Gizlilik Politikasına uymayı, bu bilgileri resmi makamlar tarafından istenenler 

hariç olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere veya kamuoyuna açıklamamayı 

ve ifşa etmemeyi serbest iradeleriyle kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

6.2.  Bu gizlilik yükümlülüğü, Sözleşmenin devamı süresince ve Sözleşmenin herhangi bir nedenle 

sona ermesi halinde de süresiz olarak yürürlükte olacaktır. İşbu gizlilik yükümlülüğüne 

uyulmaması halinde Sözleşmenin diğer hükümleri ile verilen haklar saklı kalmak kaydıyla, 

taraflar diğer tarafın bu sebeple uğrayacağı menfi ve müspet tüm zarar ve ziyanını tazmin 

etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.3. Taraflar Gizli Bilgi’nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere uymayı 

kabul, beyan ve taahhüt eder: 

 Gizli Bilgi’yi sadece Gizli Bilgi’yi İfşa Eden tarafından verilme amacına uygun 

olarak kullanmak, 

 Gizli Bilgi’yi konuyla ilgili olmaları şartıyla “bilmesi gereken” prensibine göre 

kendi departmanındaki diğer Bilgi Alanlara işbu Sözleşme şartlarına uymalarını 

sağlamak sureti ile vermek, 

 Gizli Bilgi’yi korumak maksadıyla kendisine ait özel nitelikteki bilgiyi korumak 

için sarf ettiği itinanın aynısını göstermek, 

 Gizli Bilgi’yi, Gizli Bilgi’yi veren işverenin yazılı onayı olmadan hissedarları, bağlı 

şirketleri ve yan kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamamak, 

 İşbu Sözleşme’nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, 

Gizli Bilgi’yi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya 

çoğaltmamak; eğer bu Sözleşme'nin amacı dahilince tamamen veya kısmen 

kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerine 

orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibare koymak, 

 İşbu Sözleşme amacına uygun olarak, Gizli Bilgi’nin aktarıldığı kuruluş, alt 

yüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilgi’nin saklanması ve açıklanması 

ile ilgili olarak aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak. 
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 Bilgi Alan, Gizli Bilgi’nin muhafazasına ve saklanmasına ilişkin o sıradaki mevcut 

şartları derhal Şirket bildirecek ve Şirket tarafından talep edilen tüm düzeltici 

önlemleri derhal uygulamaya koyacaktır. 

6.4. Şirket tarafından hazırlanan işbu Sözleşme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’na (“KVKK”) ve veri koruma rejiminin elden geçirilmesi ve modernleştirilmesiyle 

oluşturulan AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket, 

“KVKK Uyum Politikası”nı -kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- 

değiştirme ve/veya revize etme hakkına sahiptir.  

6.5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Danışman, hizmet ilişkisinin 

sistematik ilerleyebilmesi adına istenen kişisel verilerinin, ayrıca şirkete giriş çıkışlarda güvenlik 

önlemleri kapsamında alınan kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesini peşinen kabul eder.  

6.6. Özgür iradesi sonucu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen amaç ve nedenlerle, 

kişisel verilerinin EBA GARAJ ANONİM ŞİRKETİ ve onların sözleşmesel ilişki kurduğu 

üçüncü şahıs ve tüzel kişiler ile kanun amacına uygun olmak ve bilgilendirme yükümlülüğü yerine 

getirmek şartı ile paylaşılmasına, işlenmesine, saklanmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

6.7. Aşağıdaki hallerde kişisel verilerin işlenmesinde Danışman, açık rızasının aranmadığını ve 

verilerin işlenmesinin hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder: 

6.7.1. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden 

bütünlüğünün korunması için zorunlu olması hali,  

6.7.2. Danışman tarafından açıklanmış olan veya açık sicillerde mevcut bilgiler olması 

sebebiyle herkesçe bilinen kişisel verilerin işlenmesi hali,  

6.7.3. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işleminin zorunlu olması hali, 

6.7.4. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hali. 
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6.8. Danışman, işbu Sözleşme altında Ürün ve/veya Hizmetler’in sunulması gereği elde ettiği 

kişisel verileri kanununa, Şirket Gizlilik Politikası’na, meslek etik ve kuralları ile uygun 

kullanacağını, her ne suretle olursa olsun Ürün ve/veya Hizmetler’in sunumu gereği ve/veya Şirket 

ile ilişkisi kapsamında elde ettiği kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işleyip kullanmayacağını 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.9. Şirket, Danışman ile paylaşılan kişisel verilerin takibini yapmak ve yasal yükümlülüklere 

uygun kullanılıp kullanılmadığını incelemek amacıyla, Danışman’ın kişisel verileri nasıl kullandığı 

hakkında her türlü soruyu sorabilir ve denetimde bulunabilir. Bu durumun Danışman’ın özel 

yaşamına haksız saldırı olarak nitelendirilemeyeceğini ve Şirket’in izleme ve gözetleme konusunda 

Danışman’ı bilgilendirmesi ve Danışanlar ile Şirket’in ilişkisi dahilinde Danışman’ın izlenmesi ve 

gözetlenmesi hukuka aykırılık oluşturmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Danışman, 

Ürün ve/veya Hizmetler’in Danışanlar’a sunulması bakımından paylaşılması Ürün ve/veya 

Hizmetler bakımından önem teşkil eden ve Şirket’e bildirdiği bilgi ve belgelerin bu kapsamda 

Şirket tarafından kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.10. Şirket, yürürlükteki kanunlara tabi olarak sağlanan bilgileri diğer şirket firmalarına, alt 

yüklenicilerine, üyelerine, hissedarlarına, direktörlerine, yetkililerine, ortaklarına, yöneticilerine 

veya çalışanlarına ve diğer şirket firmaları veya kişilerinin harici hizmet sağlayıcılarına iletebilir 

ve Danışman, söz konusu kişilerin bu verileri faaliyet gösterdikleri şekilde aşağıda belirtilen 

amaçlar doğrultusunda toplayabileceğini, kullanabileceğini, saklayabileceğini veya 

işleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder: 

6.10.1. Ürün ve/veya Hizmetler’in sunulması, 

6.10.2. Şirket firmasının sahip olduğu düzenlemeler ve yasal yükümlülüklere uyum 

sağlanması, 

6.10.3. Uyuşmazlık kontrolü, 

6.10.4. Risk yönetimi ve kalite değerlendirilmesi, 

6.10.5. Şirket içi mali muhasebe, bilgi teknolojileri ve diğer idari destek hizmetleri. 
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6.11. Danışman, kişisel verilerin korunması kapsamında oluşabilecek güvenlik ihlalinin ilgili veri 

koruma otoritesinin veya veri sahibinin derhal haberdar olabilmesi için gecikme olmaksızın ancak 

en geç güvenlik ihlalinden haberdar olduktan sonra 24 saat içinde bildireceğini kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

6.12. Kişisel verilerin korunmasına yönelik organizasyonel tedbirlerin yanı sıra kişisel verilerin 

yetkisiz ifşasında da sorumlu kişiler ve/veya Danışman, ortaya çıkacak/çıkabilecek her türlü zararı 

karşılamayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Danışman için bu durumun Sözleşme’yi tazminatsız 

bildirimsiz feshine ilişkin hakları saklıdır.  

6.13. Taraflar, işbu Sözleşme’nin feshedilmesi, Taraflar arasındaki ilişkinin sona ermesi 

durumlarında; diğer Taraf’ın yazılı talebini tebellüğ ettiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde 

derhal tüm Gizli Bilgi’nin saklandığı materyalleri ve Danışanlar hakkındaki kişisel verileri buna 

ilişkin her iki Taraf’ın da imzasını taşır bir tutanak düzenlemek suretiyle tamamen Şirket’in 

isteğine bağlı olmak üzere imha edecektir. 

MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN FESHİ 

7.1. Taraflar her zaman karşı tarafın tebligat adresine 30 (otuz) gün öncesinde yapacağı yazılı 

bildirim ile işbu Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. 

7.2. Sözleşme’nin feshi durumunda; Taraflar, hizmeti derhal sonlandırmak ve kendilerine verilmiş 

olan dokümanları birbirlerine iade etmekle yükümlüdür. Danışman, Sözleşme’nin feshinden sonra, 

Şirket’e, Şirket tarafından tahsis edilen tüm bilgi, belge ve cihazları ayıpsız ve gerekli özenli 

davranışı sergileyerek Sözleşme’nin feshinden itibaren derhal, her türlü en geç 7 gün içerisinde 

iade etmekle yükümlüdür. İade işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında, Danışman tarafından 

Sözleşme’ye aykırı davranılması hallerinde, Şirket’in her türlü hukuki hakkı saklıdır. 

7.3. İşbu Sözleşme’nin ya da Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğün uygulanmasını 

engelleyici nitelikte herhangi bir idari merci veya mahkeme kararlarının alınması durumunda, işbu 

Sözleşme kendiliğinden tazminatsız sona erecektir. 

7.4. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin 9. maddesinde belirtilen Mücbir Sebep ve Umulmayan Haller 

hariç olmak üzere, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini hiç ya da Sözleşme’de 
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tanımlandığı şekilde yerine getirmemesi, süresinde yerine getirmemesi ya da yükümlülüklerini 

ihlal etmesi, ya da Sözleşme konusu hizmetle ilgili olarak yetkili merciin kararlarına veya 

mahkeme kararlarına riayet etmekten imtina etmesi halinde, 15 (on beş) gün içerisinde durumun 

düzeltilmesi gerekmekte olup aksi halde Sözleşme’nin feshedileceği ihlali gerçekleştiren Taraf’a 

bildirilebilecektir. Talep edilen düzeltme, bildirimin alınmasından itibaren 15 (on beş) gün 

içerisinde gerçekleşmezse Sözleşme ihlali gerçekleştiren Taraflardan her biri, herhangi bir cezai 

şart ve/veya tazminat ödemeksizin yapılacak ikinci yazılı bildirimle işbu Sözleşmeyi derhal 

feshedilebilecektir. 

MADDE 8 – MÜCBİR SEBEPLER ve UMULMAYAN HALLER  

8.1. Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen, Taraflar’ın kendisinden kaynaklanmayan ve Taraflar’ın 

işbu Sözleşme ile yüklendiği yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici 

nitelikte olan grev, lokavt, savaş, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, doğal afetler 

(deprem, sel baskını, çığ düşmesi vb.) yangın ve ciddi bulaşıcı hastalıkların baş göstermesi ve 

benzeri durumlar mücbir sebep olarak kabul edilecektir. 

8.2. Bu mücbir sebeplerden birinin oluşması halinde etkilenen Taraf diğer Taraf’ı mücbir 

sebebin/umulmayan halin oluştuğu tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde mücbir sebepleri 

resmi makamlardan alınacak belge ile tevsik ederek haberdar edecektir. Mücbir sebep ortadan 

kalkar kalkmaz Sözleşmeye konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine devam edilecektir. 

8.3. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini etkileyen mücbir sebep durumunun 

kesintisiz 15 (on beş) gün devam etmesi halinde, Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşme’nin 

devamı ya da sona erdirilmesi hususunu müzakere edeceklerdir. Taraflar’ın bu süre içerisinde bir 

anlaşmaya varamaması halinde, Taraflar’dan herhangi biri işbu Sözleşme’yi herhangi bir kaybın, 

zararı veya masrafı tazmin etme yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshetmek hakkına 

sahiptir. 

MADDE 9 – TEBLİGAT 

9.1. Taraflar işbu Sözleşme’nin “Taraflar” başlıklı 1. maddesi altında belirtilmiş ikametgah ve 

elektronik posta adreslerini Tebligat Kanunu hükümlerine göre, kanuni ikametgâh ve tebligat 
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adresi olarak kabul ettiğini, işbu adreslere yapılacak tebligatların ilgilisine yapılmış olarak kabul 

edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar tebligat adreslerinde meydana gelecek 

değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde, 

herhangi bir yazılı şekil ile karşı tarafa bildirmeyi aksi takdirde eski adreslere yapılacak tebligatları 

ilgilisine yapılmış olarak kabul edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Taraflar yapılan tebligat 

usullerinin kanuni delil olduğunu kabul ve taahhüt ederler. 

MADDE 10 – DEVİR TEMLİK YASAĞI 

10.1. Taraflar, doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen işbu Sözleşme’nin konusu 

yükümlülük ve hizmetleri ya da işbu Sözleşme’yi ya da Sözleşme’den kaynaklanan haklarını, 

alacaklarını herhangi bir üçüncü şahsa devir ya da temlik edemez. Bu maddeye aykırı olarak 

yapılan her temlik teşebbüsü geçersiz sayılacaktır. 

10.2. Danışman’ın işbu sözleşmeden doğan haklarını izinsiz bir şekilde üçüncü bir kişiye veya 

kişilere kullandırdığı takdirde, Şirket’in bundan doğmuş veya doğabilecek bütün zararlarını 

karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 11 – TAKAS ve MAHSUP 

11.1. Danışman, işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı davranışlarından dolayı 

Şirket’in uğrayacağı zararların karşılanabilmesi amacı ile mevcut tüm alacak ve hakları üzerinde 

rehin, takas, mahsup ve el koyma hakkının Şirket’e ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 12 – DAMGA VERGİSİ 

12.1. İşbu Sözleşme’den doğan damga vergisi Şirket tarafından karşılanacaktır. 

MADDE 13 – YOLSUZLUKLA MÜCADELE 

13.1. Danışman; hiçbir kamu görevlisine, uluslararası kamu kuruluşu veya siyasi parti çalışanına 

veya siyasi adaya veya özel sektörde yer alan hiç kimseye; iş menfaatleri ile ilgili eylemlerini veya 

kararlarını etkilemek veya bu yöndeki eylemlerini ödüllendirmek amacıyla, doğrudan veya dolaylı 

olarak, herhangi bir ödemede (kolaylaştırma ödemeleri dahil olmak üzere) bulunmamayı, ödemede 

bulunmayı taahhüt etmemeyi veya ödemede bulunmak üzere herhangi bir kimseyi 
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yetkilendirmemeyi; bu kişilere herhangi bir menfaat sağlamamayı, sağlamayı taahhüt etmemeyi 

veya sağlamak için herhangi bir kimseyi yetkilendirmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

13.2. Danışman, hiçbir şekilde kara para aklama faaliyetlerine doğrudan veya dolaylı olarak dahil 

olmamayı ve kamu sektörü ve özel sektörde rüşveti ve kara para aklamayı yasaklayan ilgili 

kanunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

13.3. Danışman; İşbu Sözleşme’nin imza tarihi öncesinde, doğrudan veya dolaylı olarak, hiçbir 

kamu görevlisine, uluslararası kamu kuruluşu veya siyasi parti çalışanına, siyasi adaya veya özel 

sektör çalışanına rüşvet vermediğini; herhangi bir kara para aklama faaliyetine dahil olmadığını 

kabul ve beyan eder. 

13.4. Danışman, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını 

üçüncü kişilere devir veya temlik etmek için Şirket’in önceden yazılı onayını almakla mükelleftir. 

Böyle bir yazılı onayın varlığı halinde dahi Danışman söz konusu üçüncü kişilerin bu madde 

kapsamında getirilen yolsuzluğun önlenmesi ile ilgili yükümlülükleri yerine getirdiğini ve 

getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

13.5. İşbu sözleşme devam ettiği müddetçe Şirket, bu madde kapsamındaki yükümlülüklerin yerine 

getirilip getirilmediği konusunda Danışman’ı denetleme hakkına sahiptir. Bu doğrultuda, 

Danışman tam ve dürüst bir şekilde ilgili bilgi ve belgeleri makul detayda gösterecek biçimde tam 

ve gereği gibi vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Danışman, bunun yanında tüm işlemlere 

ilişkin olarak gereği gibi yetkilendirme, kayıt altına alma ve raporlamayı sağlamak üzere yeterli bir 

iç muhasebe kontrol sistemine sahip olmayı ve ilgili ülke mevzuatlarında yer alan rüşvetin ve kara 

para aklamanın önlenmesine yönelik kanunların ihlalinin önüne geçilmesi ve bu tür ihlallerin tespit 

edilmesini sağlamak üzere makul teminatları sağlamayı da kabul, beyan ve taahhüt eder. 

13.6. Danışman’ın bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Şirket, 

aralarındaki ilişkiyi her türlü talep ve dava hakkı saklı kalmak üzere derhal durdurma hakkına 

haizdir. 

MADDE 14 – REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
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14.1. Danışman, Şirket’e karşı haksız rekabette bulunamaz. Şüphe oluştuğu takdirde, Şirket 

konuyu tarafsız olarak inceleme ve sözleşmenin feshi dahil her türlü önlemi alma yetkisini haizdir. 

14.2. Danışman, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca başka bir Danışmanlık Sözleşmesi 

akdedebilir, başka kişi veya kurumlarla bilgi ve tecrübelerini paylaşabilir ve hatta başka bir 

kurumda sigortalı olarak çalışabilir. Taraflar Danışman’ın, Şirket’e bağlı çalışan olmadığı, 

aralarında bir bağımlılık ilişkisi bulunmadığı ve Danışman’ın serbest olduğu konusunda 

mutabıktır.  

14.3. Danışman, Şirket ile aynı sektörde faaliyet gösteren, Şirket ile rekabet ilişkisi oluşturabilecek 

herhangi bir kurum ve/veya kuruluşa işbu Sözleşme süresi boyunca ve Sözleşme’nin sona 

ermesinin müteakiben 2 (iki) sene boyunca danışmanlık hizmeti vermeyeceği kabul, beyan ve 

taahhüt eder. Aksine karine teşkil edebilecek her davranış için her türlü tazmin ve rücu hakkı 

saklıdır.   

MADDE 15 – SON HÜKÜMLER 

15.1. Taraflar aralarında bu sözleşmeye ilişkin olarak çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için 

ellerinden gelen en iyi azami çabayı karşılıklı anlaşmaya varabilmek amacıyla göstereceklerdir.  

15.2. İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme 

altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi halinde, geride kalan hükümlerin 

geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar 

görmeyecektir. Böyle bir durumda Taraflar söz konusu hükmün yerine, geçersiz, hukuka aykırı 

veya icra edilemez sayılarak çıkarılan hükme en uygun, geçerli bir hüküm koymak üzere iş birliği 

yapmak için gereken tüm çabayı göstereceklerdir.  

15.3. İşbu Sözleşme’de belirtilmemiş hususlar hakkında, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve 

mevzuatları uygulanır. Sözleşme’den doğabilecek sözleşmenin varlığı, geçerliliği veya feshi gibi 

her türlü anlaşmazlığın nihai çözüm yeri İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra 

Müdürlükleri’dir. Uyuşmazlıkların çözüm dili Türkçe’dir. 

15.4. Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların halinde Şirket’in usulüne uygun tutulmuş 

defter, kayıt ve belgeleri kesin delil mahiyetindedir. 



 
Danışman EBA Garaj Anonim Şirketi 

(İsim ve Soyisim)  

(İmza)  

 
26 

15.5. Taraflar işbu Sözleşme’nin ekleriyle bir ayrılmaz bütünü olduğunu kabul eder. 

15.6. İşbu Sözleşme 26 (yirmi altı) sayfa, 15 (on beş) ana maddeden ibaret olup Taraflar’ın serbest 

iradeleriyle birlikte 2 (iki) asıl nüsha olarak hazırlanmış __/__/____ tarihinde Taraflar’ın özgür 

iradeleriyle imzalanmıştır. Sözleşme’nin bir (1) nüshası Şirket’te, diğer nüshası Danışman’da 

kaldığını; Danışman, Sözleşme’yi imzalayarak Sözleşme’nin bir (1) nüshasını aldığını kabul ve 

beyan eder. 

EBA Garaj Anonim Şirketi 

 

İmza: 

Tarih: 

Beyan: Sözleşmenin tamamını okudum, 

anladım ve kabul ve taahhüt ediyorum 

(Danışman Bilgileri) 

 

İmza: 

Tarih: 

Beyan:  

 


