FMK BİLGELİK ATÖLYESİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:
MADDE 1
➢ HİZMET VEREN
Unvan: FMK BİLGELİK ATÖLYESİ (KARMA KONSEPT KİŞİSEL GELİŞİM VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.)
Vergi Dairesi ve Kimlik Numarası: Ankara Maltepe Vergi Dairesi / 5240440611
Adres: Mebus Evleri Mah. Turgut Reis Cad. No:3/2 Çankaya / Ankara
İletişim Bilgileri: E-Tebligat: 25959-57488-39536
➢ KATILIMCI
Unvan: ……………………………………………………
Vergi Dairesi ve Kimlik Numarası: …………………………………….
Adres: …………………………………
İletişim Bilgileri: Tel: …………..…, E-posta : ………………
TANIMLAR
MADDE 2
İş bu sözleşmede geçen;
➢ HİZMET VEREN: FMK Bilgelik Atölyesi kapsamında çalışma kulüpleri, atölyeleri,
kursları, sunumları, eğitim programları vb. düzenleyen kurumu,
➢ KATILIMCI: FMK Bilgelik Atölyesi tarafından düzenlenen eğitim, sunum, içerik,
programlara katılmayı taahhüt eden ve eğitim almak isteyen kimseyi,
➢ EĞİTİM: Hizmet veren tarafından belirlenmiş yahut katılımcılar tarafından talep edilmiş olan
atölye başlıkları halinde hazırlanmış olan programları,
İfade eder.
SÖZLEŞMENİN KAPSAMI, AMACI VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
MADDE 3
Sözleşmenin amacı, kendi sağlık ve iyiliklerini keşfetmek amacıyla, hayatla ilgili kararlarından
kendilerinin sorumlu olduğunun bilinci oluşmuş bireyler için, günlük yaşam sorunlarını çözebilme
kabiliyetinin oluşması, bireyin kendisini dönüştürerek ve geliştirerek bireyin kendisini barışık ve
huzurlu kılması, yeni ve evrilmiş bir bakış açısı kazandıran yaşamda uygulanabilirliği güvenli hale
getirilmiş, özgün anlatım ve uygulamalarla eğitimler yapılmasıdır.
Hizmet veren tarafından yapılan eğitimler sonucunda katılımcının eğitimleri içselleştirmesi, kendi
hayatında uygulama alanı oluşturması, eğitimlerin sonucunda hayatına bir yenilik katması esastır.
Katılımcı bu eğitimlerde verilen örnekler ve uygulamaları bireysel hayatına doğru bir şekilde
yansıtmakla yükümlüdür.
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DELİL SÖZLEŞMESİ
MADDE 4
İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, tarafların e-posta adreslerine gönderilen belge, bildirim,
ileti vb. hususların taraflar arasında Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca kesin delil teşkil edileceği
taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE REKABET YASAĞI
MADDE 5
5.1.Katılımcılar, hizmet veren tarafından sunulan eğitimlerde kullanılan fiziksel materyaller, sunumlar,
belgeler ve eğitim metodu, eğitim yöntemi, eğitim içeriğinin ulusal ve uluslararası düzenlemelerde
fikri mülkiyet hakları kapsamında kaldığını kabul etmişlerdir. Katılımcılar bu materyaller, metotlar ve
bilgilerin hizmet verenin yazılı izni olmadan, yazılı, sözlü, görsel, işitsel yollarla, bireysel yahut ticari
amaçla kullanılmayacağını, kopyalanmayacağını, kullandırılmayacağını, aracılık edilmeyeceğini,
taahhüt ve kabul eder.
5.2. Katılımcılar, eğitim esnasında ve sonrasında, eğitim dolayısıyla öğrendiği kişisel veriler veya
ticari sır nitelikteki bilgileri saklamakla yükümlüdür. Sır saklama yükümlülüğü süresiz olarak
belirlenmiştir.
5.3. Yapılan eğitimler sırasında alınacak görüntüler, ses kayıtları, video kayıtları hizmet veren
tarafından anonimleştirilerek ticari, mesleki ve şahsi olarak kullanabilir. Katılımcılar, bu hususa
peşinen rıza göstermişlerdir. Katılımcılar bu hususu dava ve talep haklarından gayri kabili rücu
şeklinde kabul etmişlerdir.
SÖZLEŞMENİN DEVRİ
MADDE 6
İş sözleşmenin taraflarca kısmen veya tamamen devri karşı tarafın açık ve yazılı iznine tabi olup, izin
alınmadan devir halinde sözleşmenin diğer tarafı için haklı sebeple fesih sebebi oluşturacaktır. Taraflar
bunu kabul ve taahhüt etmiştir.
CEZAİ ŞART VE TAZMİNATLAR
MADDE 7
Katılımcı tarafından bu sözleşmenin 5. Maddesinde belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi halinde,
katılımcı tarafından hizmet verene 50.000,00 TL cezai şart ödemesi yapılacaktır. Hizmet verenin
ayrıca zararının ispatlaması halinde bu zarar da hizmet verene katılımcı tarafından ödenecektir.
UYUŞMAZLIKLAR
MADDE 8
8.1 Katılımcı, hizmet veren ile arasındaki bir hukuki uyuşmazlık halinde yargılama makamları
nezdinde tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının teminatsız olarak alınmasına muvafakat etmiştir. İşbu
Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde
Ankara Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
8.2.İş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda haksız çıkan taraf diğer tarafça yapılan yargılama
giderleri ve diğer giderleri (ihtarname, bildirim, sözleşme, AAÜT uyarınca avukatlık ücreti vb. gibi
uyuşmazlıkla alakalı yazılı belgelendirilmiş giderleri) karşılamakla yükümlüdür. Taraflar bu maddeyi
gayrikabili rücu olarak kabul etmişlerdir.
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TEBLİGAT ADRESLERİ
MADDE 9
Tarafların sözleşmenin ilk maddesinde belirtilen adresleri tebligat adresleridir. Bu adreslere yapılacak
her türlü gönderi, ihbar, ihtar ve tebliğler ile faks ve teleks cihazları aracılığıyla yapılan tüm
bildirimler taraflara yapılmış sayılır. Taraflar adres, telefon, teleks ve faks numarası değişikliklerini
derhal yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Adres değişikliğinin bildirilmemesi durumunda tebligat,
7201 sayılı Tebligat Yasası’nın 10. Maddesi uyarınca, yapılmış sayılır. İş bu 3 sayfandan, 9 madde ve
alt bentlerinden oluşmakta olan sözleşme tarafların iradelerine uygun bir şekilde tanzim edilmiştir.
KATILIMCI

HİZMET VEREN
KARMA KONSEPT KİŞİSEL
GELİŞİM VE DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ A.Ş.
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