
 

 

MASAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ 

1-İşbu sözleşme iş yeri sahibi Şükran YILDIZ ŞENAY ile masaj hizmetinden yararlanacak 

kişi (müşteri olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. İşbu sözleşme, masaj hizmetlerinin 

kapsamını, bu kapsamda tarafların birbirlerine karşı hak ve sorumluluklarını belirler. Taraflar 

işbu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. İş bu sözleşme, 

üyelik kayıt işleminin gerçekleşmesi ile birlikte taraflarca kabul edilmiş sayılacaktır. 

2-Müşteri bilgileri, iş yeri sahibi ile müşterinin yüz yüze görüşme esnasında alınan bilgilerdir. 

Müşterinin iş yeri sahibi paylaştığı bilgiler gizlidir. Sadece iş yeri sahibi tarafından 

kullanılabilir. 

3- İş bu sözleşme kapsamında müşteriye masaj hizmetleri sunulmaktadır.  Müşteri tarafından 

iş yeri sahibine ödenen ücret sadece satın alınan paket süresince kullanılabilir. Paket süresi 

içerisinde kullanılmayan görüşme seansları ileriki bir tarihte geçerli olmaz. Müşteri, paket 

kullanımını bir üçüncü kişiye devredemez. Zaman aşım süresi paketin satın alındığı tarihten 

itibaren 3 aydır.  Yine haftalık periyodlarla düzenlenen görüşme seanslarından birini üst üste 

iki hafta kullanmayan müşterinin bir seans masaj hizmeti hakkını kullanmış sayılacağı 

hususunda taraflar işbu sözleşme ile mutabık kalmışlardır. Müşteri, iş yeri sahibinin onayı ile 

herhangi bir zaruri durum oluşması halinde paketinin 3 ay süreyi aşmamak kaydıyla 

dondurulmasını hakkına sahiptir. 

4-İş yeri sahibi, müşterinin sözleşmeye aykırı hareket etmesi halinde üyeliğini dondurma veya 

sona erdirme hakkına tek taraflı olarak sahiptir. 

5-İşbu sözleşme kapsamında iş yeri sahibi, müşteriye verilen hizmet ile sonuçlarının başarılı 

olacağına dair garanti vermez. Aksi iddia edilemeyeceği gibi, bu hususta müşteri maddi ve 

manevi herhangi bir zarar talebinde bulunmayacağını da kabul eder. 

6-İşbu sözleşmede yer alan hizmetlerin başlaması için müşterinin sözleşmede belirlenen ücreti 

iş yeri sahibine peşin olarak ödemesi gerekmektedir. İşbu sözleşmenin imzalanmasından 

sonra müşterinin sözleşmeyi feshetmek istemesi halinde ücret iadesi yapılmayacaktır. 

7-İş yeri sahibi tıbbi tedavi hizmeti sunmamaktadır. Hizmeti almadan önce ve hizmet 

süresince sağlık kontrollerinin tamamlanması sorumluluğu müşteriye aittir. 

8-İş yeri sahibi gerek gördüğü takdirde iş bu sözleşmeye yeni maddeler ve/veya alt başlıklar 

ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde tek taraflı olarak değişiklik yapabilir. İş bu 



sözleşmenin herhangi bir maddesinin herhangi bir sebeple geçersiz olması halinde, 

sözleşmenin diğer maddeleri geçerliliğini korumaya devam eder. 

9-Müşteri, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve 

taahhütlerini yerine getirmediği takdirde, beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti 

halinde, iş yeri sahibi, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme 

hakkına sahiptir. Bu durumda iş yeri sahibi ücret iadesi yapmak zorunda değildir. 

10-Taraflar arasındaki whats app, sms, mail, sosyal medya üzerinden yapılan yazışmalar, 

herhangi bir yasal ihtiyaç doğması halinde yazılı delil niteliğindedir. Sosyal iletişim 

ağlarından, mail vs , Mesaj yolu ile yapılan bildirimler tarafları bağlar. İşbu Sözleşmeye ek 

olarak taraflar arasında imzalanmış Aydınlatılmış Rıza Formu ve KVKK onay formu 

bulunmaktadır. Seansların kullanımına dair taraflar arasında düzenlenen seans takip formu da 

sözleşmenin devamı niteliğindedir, karşılıklı olarak seansların kullanımını takiben 

imzalanmak zorundadır. Seansların online devamı halinde seans takip formu onayı Whats app 

üzerinden taraflarca onaylanabilir, yine bu onay da imza yerine geçmiş olacaktır. 

11-İşbu şartlar masaj hizmetini kullanım koşullarını düzenlemekte olup, hizmet alan tüm 

müşteriler bu sayfadaki şartlara ve bunlarla bağlantılı ek kural ve yükümlülüklere uymayı 

kabul etmiş sayılırlar. 

12-İş bu Sözleşmede ve/veya ek olarak yapılabilecek değişiklikler yazılı olmak ve taraflarca 

imzalanması anında yürürlüğe girer. 

13-Taraflardan her biri adres, telefon ve mail vs değişikliğini karşılıklı, yazılı olarak 

bildirmek zorundadır. Aksi takdirde Sözleşmede belirtilen diğer iletişim kanalları ile yapılan 

bildirimler muhatabına ulaşmasa dahi geçerli bildirim olarak kabul edilecektir. 

14-İşbu sözleşme sebebi ile yasal yollara başvurma zorunluluğu doğması halinde İstanbul 

Mahkemeleri yetkilidir. 

15-İşbu sözleşme 18 madde ve 2 nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imza altına 

alınmıştır. 

  

İş Yeri Sahibi Şükran YILDIZ ŞENAY                                                    Müşteri  

  

  

  

  

Yukarıda bahsi geçen Diyetisyen Hizmet sözleşmesi ve eklerini okudum, anladım, kabul 

ediyorum. 

  



Müşteri 

 


