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MADDE 1 - TARAFLAR: 

Bir tarafta “HK Performans Eğitim ve Danışmanlık & A.V.M. Yazılım Donanım Em. Tur. İnş. 
Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti (Aşağıda kısaca HK Performans  olarak anılacaktır) ile 

Diğer tarafta bu sözleşmeyi sanal ortamda okuyup onay veren üye ile aralarında, aşağıda 

belirtilen şartlar üzerinde anlaşmaya varılarak mutabık kalınmıştır.   
 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI: 

Üyelik sözleşmesinin konusu; Üyenin HK Performans’tan satın almış olduğu Eğitim ve 
Danışmanlık hizmetinden yararlanma şartlarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 
 
 

Üyelik Sözleşmesinin kapsamı, işbu sözleşme ile hizmetlerimiz içerisinde yer alan, kullanıma, 
üyeliğe ve diğer hizmetlere ilişkin, HK Performans tarafından yapılmış olarak sunulan eğitim ve 
uygulama esaslarını içermektedir. Üye, Üyelik Sözleşmesinin hükümlerini kabul etmekle, hizmetler 
içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve diğer hizmetlere ilişkin HK Performans tarafından açıklanan her 
türlü öneri ve sunumları da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü 
hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 

MADDE 3 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

1- Üyelik, HK Performans danışmanlık sisteminin ilgili bölümünden ve kişiye özel web 
sayfasından (www.geliserekzayiflama.com) yararlanmak isteyen kişi tarafından, üye olmak 
için gerekli kimlik bilgilerinin ve üyelik kabul evraklarının sisteme yüklenmesi suretiyle kayıt 
işleminin yapılması ve HK Performans tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. 

 
2- Üyelik Sözleşmesini sanal ortamda onaylayarak kişi HK Performans eğitim danışmanlık 

hizmeti uygulamaları ve kurumumuz tarafından oluşturularak özel uygulanan “Gelişerek 
Değişim Eğitimleri” ve program içerikleri, üye tarafından kişisel menfaat veya ticari amaçla 
kullanılamaz. Kişisel yönlendirmeler,  görsel materyaller, evraklar, kurumumuza bağlı özel 
destek ürünleri  hakkında kişisel menfaat sağlamak amaçlı kesinlikle üçüncü kişiler ve 
kurumlara bilgi aktarımı, tavsiyesi, yönlendirmesi, danışmanlık, pazarlama, ticari amaçla 
kullanılması gibi uygulamalarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. Benzer 
şekilde HK Performans, bu sözleşme ile hizmet alan üyelerinin genel bilgilerini, fotoğraflarını, 
sağlık durumlarına özel bilgilerini, üyelerin süreç içinde danışmanları ile olan paylaşımlarının 
gizliliğini garanti altına alır. Ayrıca bu bilgileri kesinlikle üçüncü kişiler ve kurumlarla 
paylaşmayacağını ve bu bilgileri kişinin yazılı onayı olmaksızın hiçbir şekilde kullanmayacağını 
beyan ve taahhüt eder. 

 

3- Üye, kronik bir hastalık sahibi olmasına rağmen, bunu gizlemesi veya beyan etmemesi ve 
buna rağmen HK Performans sistemine üye olması halinde, üyelik süresi içinde söz konusu 
hastalığı ile bağlantılı olabilecek ve hayati tehlike arz edecek bir sağlık sorunu yaşarsa, HK 
Performansa karşı hiç bir hak, alacak veya tazminat talebi ileri süremez. Ayrıca online 
eğitimlerde, beyana dayalı değerlendirmeler yapılabildiği için üye her hangi bir tıbbi veriye 
dayalı hastalığı olmamasına rağmen, kurgu olarak farklı hastalıklar üreterek ilgilenen 
uzmanını yanlış yönlendiremez ve yanıltıcı bilgi veremez. 
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MADDE 4 - SÖZLEŞMENİN FESHİ : 

HK Performans danışmanlık sistemi, üyelerin işbu Üyelik Sözleşmesini ve/veya online danışmanlık 
sistemi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin aşağıda belirtilen kuralları ihlal etmeleri 
durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler, fesih sebebiyle, HK Performans’ın 
uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Bu kapsamda; 

a) Üyenin gizlice herhangi bir yöntem kullanarak, HK Performans danışmanlık sisteminin 

işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, 

b) Üyenin kendisi için oluşturulmuş kişiye özel sayfasını, üye profilini ve kaydını başkasına 
devretmesi veya kullanıma açması, 

c) Üyenin “Evrak takip sürecinde” tarafımıza ulaştırdığı bilgilerin, gerçeği yansıtmaması ve yanlış 
bilgilendirmenin tespit edilmesi, 

d) HK Performans danışmanlık hizmeti uygulamaları, eğitim uygulamaları, kurumumuz 
tarafından oluşturulan özel program uygulama içerikleri, kişisel yönlendirmeler, görsel 
materyaller, evraklar, kuruma bağlı özel destek ürünlerinin kişisel menfaat ve ticari amaç için 
kullanıldığının tespit edilmesi halinde, 

e) Üçüncü kişiler ve kurumlara bilgi aktarımı, yönlendirmesi, danışmanlık, pazarlama gibi 
faaliyetler için sistem içindeki eğitim ve dokümanları kopyalayarak ticari amaçla kullanılması 
gibi uygulamalarda bulunması halinde sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecektir. 

 

MADDE 5 – ÜYELİK İPTALİ VE HİZMET BEDEL İADESİ: 

Üyenin HK Performanstan almış olduğu üyelik iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; 

- Evrak Takip ve Program Hazırlık süreci,  
- Gelişerek Değişim Eğitimi ve Danışmanlık süreçleridir. 

Üye Evrak Takip sürecinin bitmesinin ardından kendisine belirtilen tarihte üyeliğine başlar. Evrak 
takip sürecinin başlaması ile birlikte hizmet başlamış olur ve eğitim sürecinin başlamasına müteakip 
takip eden 10 günlük süreç boyunca üyelik iptali isteme hakkı bulunmaktadır. Üyeliğin iptali halinde 
üyelik bedeli üzerinden %10 hizmet bedel kesintisi ve3tarafına özel olarak hazırlanarak gönderilen 
ürün bedel kesintisi yapılarak, en geç 1 ay içinde kendi vereceği banka hesabına iadesi yapılacaktır.  

Alınan ilk üyeliğin bitmesinin ardından süre uzatımı kararı alınması ve bu sürece başlanması 
sonrasında program iptal edilmek istense dahi herhangi bir ödeme yapılmaz.  

Ödemenin yapılması ve evrak takip sürecinin başlatılmasının ardından üye kaynaklı bir sebeple 
evrakları tamamlayarak 1 aylık süreç içinde programına başlamayan kişilerin programları herhangi bir 
iade söz konusu olmadan iptal edilecektir.  

Yukarıda belirtilen süreç haricinde herhangi bir iade söz konusu olmamakla birlikte böyle bir hak 
talebi de bulunmamaktadır.  
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Üyenin süreç içinde ahlaka aykırı tutumlar sergilemesi, sosyal ağlar üzerinden diğer üyeler ile 
kurulacak iletişimlerde art niyetli davranması gibi hallerde üyelik tek taraflı olarak fesih edilir ve 
herhangi bir ücret iadesi talep edilemez.  

Kilobekçisi ile geçen iletişim sürecinde “kişilik haklarına zarar verecek üslupta” ve “saygısızca” 
yapılan konuşmalar, Kilobekçisi tarafından Yönetime raporlanır ve gerekli değerlendirme yapılarak 
üyeye en fazla 2 defa olmak koşulu ile Uyarı Mesajı atılır. Bu yönde üslubun devam etmesi halinde 
herhangi bir üçüncü ikaz yapılmadan üyelik tek taraflı feshedilerek herhangi bir ücret talebinde 
bulunulamaz. 

 

MADDE 6 - İMZA VE BAĞLAYICILIK: 

İşbu sözleşme, bu madde dâhil 6 (Altı) maddeden ibaret olup sözleşme onay tarihi itibarı ile 
ismi geçen üyenin kendi tarafından onay verilmiş ve HK Performans yetkililerince onaylanarak 
yürürlüğe girmiştir.  

  

 

          (Üye Ad Soyad) 

    ………………………………………………….                                                   HK Performans Ltd. Şti. 
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