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bundan böyle PROWORKIST ile ÜYE arasında iş bu sözleşme aşağıda belirtilen şartlarla imzalanmıştır.  

 

ANLAŞMANIN KONUSU VE KAPSAMI 

Protokol süresince ÜYE, PORWORKIST’in sahip olduğu ve yönettiği www.proworkist.com isimli 

internet sitesi üzerinden hizmet anlaşmalarıın kullanılması iş bu protokolün konusudur. 

 

PROWORKIST  

Üyelerine anlaşılan pakete göre hizmeti sağlayan şirkettir. 

ÜYE 

İş bu protokol çerçevesinde PROWORKIST’in sunduğu hizmet paketlerinden birini kabul etmiş ve bu ve 

bu portokole imza atmış olan gerçek ve tüzel kişilik. 

SÖZLEŞMEYE AİT ŞARTLAR 

1) ÜYE’NİN HAKLARI ve MÜKELLEFİYETLERİ 

İş bu protokol kapsamında ÜYE, EK-1 Üyelik Paketinde bulunan anlaşma kapsamında PROWORKIST’in 

vereceği hizmet için sözleşme imzalamakla yükümlüdür. ÜYE, üyelik paketindeki haklara sahip 

olabilmek için paket kapsamında aylık ödemeyi yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.   

 1.2) PRWORKIST’in HAKLARI VE MÜKELLEFİYETLERİ 

PROWORKIST iş bu protokol kapsamındaki sözleşmeye imza atmış ve ÜYE için PROWORKIST’in vermiş 

olduğu EK1- Üyelik Paketi kapsamındaki hizmetleri vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2) GİZLİLİK 

KVKK gereği işin devamı süresince ve sonrasında, PROWORKIST ve ÜYE birbirine ait özel her çeşit bilgi, 

veri ve ticari olan/olmayan sırrı, üretim yönetim ve programlarını, çalışma sistemlerini saklamakla 

yükümlü olduğunu, birbirinin yazılı izni veya talimatı olmaksızın, birbirlerinin ve birbirileri ile ilgili kişi 

ve kuruluşların,  bunların idarecilerinin stratejileri, planları, hesapları, mali durumları, faaliyetleri, özel 

işlemleri, sözleşmeleri, anlaşmaları, mesleki ya da işletmeye özgün sıraları ve menfaatlerine ilişkin 

hiçbir bilgi ve belgeye hiçbir yöntem ve vasıtayla (yazılı, sözlü, basın-yayın araçları, mektup, e-posta vs.) 

işbu sözleşme sona erdikten sonra dahi üçüncü kişilere açıklamamayı kabul beyan ve taahhüt eder. İş 

bu hüküm kapsamındaki gizlilik mükellefiyetleri, protokolün sona ermesinden itibaren 5 yıl boyunca 

devam eder. 

3)SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

İş bu protokol imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Sözleşme bitimine 30 gün kala 

taraflardan birisi sözleşmeyi yenilemeyeceğini yazılı olarak bildirmezse iş bu sözleşme aynı şartlar ile 

devam etmiş sayılır.  

4) FESİH, ZARAR – ZİYAN VE GECİKME TAZMİNATI 

Taraflardan birisi, iş bu protokol ve   EK-1 Üyelik paketi ile taahhüt ettiği işleri hiç veya gereği gibi yerine 

getirilmezse diğer taraf ihlalin 30 gün içinde giderilmesi için yazılı olarak bildirimde bulunmak 

http://www.proworkist.com/


zorundadır. Bu süre içinde ihlalin giderilmemesi halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecektir. 

Sözleşmenin feshine müteakip tarafların birbirleri lehine henüz sonuçlanmamış taahhütleri varsa 

sözleşme bu taahhütlerin sona ermesine kadar geçerliliğini koruyacaktır.  

İşbu protokolü zamanından önce feshedilmesi halinde EK-1 Üyelik Paketindeki indirim hakkını 

kaybeder ve sağlanan indirim bedelleri ÜYE tarafına fatura edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

5)İHTAR VE İHBARLAR 

Taraflarca yapılacak olan ihtar ve ihbarlar yazılı olarak; iadeli taahhütlü veya noterden gönderilme şekli 

ile tarafların aşağıda belirtilen adreslerine yapılacaktır. 

6) DEĞİŞİKLİKLER 

Bu protokolde yapılacak olan her türlü değişiklikler, eklemeler ve çıkartmalar tarafların mutabakatı 

sonucunda hazırlanacak olan yazılı ve tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalı ek anlaşmalar ile 

gerçekleştirilecektir. Taraflardan birinin tek taraflı olarak protokolde herhangi bir değişiklik yapması 

veya protokolün uygulanmasını değiştirmesi mümkün değildir.  

7)UYUŞMAZLIKLAR  

Uyuşmazlık halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Uyuşmazlıkların 

çözümünde tarafların usulüne uygun tutulmuş kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil edecektir.    

8) 8 Sekiz maddeden oluşan iş bu protokol tarafların aşağıda belirtilen imza tarihinde, yetkili temsilcileri 

tarafından 1 asıl 1 kopya olarak akdedilmiş olup …/…./…. Tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

İlgili evraklar; 

1- EK-1 Üyelik Paketi (Doldurulmuş Kaşe + İmza) 

2- Güncel Vergi Levhası Fotokopisi       

3- Güncel İmza Sirküleri Fotokopisi       

4- Günce Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi       

   

PROWORKIST                                                                                                                ÜYE   

(Kaşe + İmza)           (Kaşe + İmza)    

 


