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ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 

 

MADDE 1 – HİZMET SAĞLAYICI (ŞİRKET) BİLGİLERİ 

Unvanı  : UĞUR GÜVENER 

Adres   : SİYAVUŞPAŞA MAH., ÇİĞDEM 3 SK. 6/13 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL 

Vergi Dairesi : KOCASİNAN 

Vergi No  : 4520244885 

Web Adresi : http://ayaginasaglik.app 

E-posta : bilgi@ayaginasaglik.app 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KAPSAM VE KONUSU 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında, bakıcıya seçmiş olduğu ücretli aboneliğe ilişkin 
bilgilendirmeler yapılmaktadır. İşbu bilgilendirme formu; Üyelik ve Kullanıcı Hizmet 
Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) bir eki mahiyetinde olup sözleşme ile sayılan ve aşağıda nitelik ve 
şartları belirtilen hizmetlerin sağlanması ile ilgili olarak bakıcının bilgilendirilmesini 
amaçlamaktadır. 

Bakıcının Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı 
Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında, mesafeli satış sözleşmesi mahiyetindeki 
Üyelik ve Kullanıcı Hizmet Sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU SATIN ALINAN HİMZETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

Bakıcı, ücretli bir şekilde kayıt olarak abone olduğu uygulamada profilini kendi düzenleyerek 
üyelerin evde ve/veya online bakım hizmeti taleplerini karşılayabilecektir. Hizmet şartları ve 
detayları ile tarafların yükümlülükleri sözleşme ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Bakıcı, 
uygulamaya kayıt olmakla birlikte sisteme aktif olarak kayıtlı ve erişilebilir bulunduğu 
müddetçe, aşağıda belirtilen ve uygulamada açıklanan abonelik bedellerini, sunulan 
seçenekler arasından kendi tercihine göre aşağıda belirtildiği şekilde ödemeyi kabul 
etmektedir. 

Şirket her zaman hizmet ve abonelik bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bakıcı, 
abonelik bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde 
sözleşmeyi, güncel bedelin bakıcıdan tahsil edileceği tarihe kadar feshetmek hakkını haizdir. 
Bu süre içerisinde sözleşmeyi feshetmeyen bakıcı, yeni döneme uygulanacak abonelik 
bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir. 

MADDE 4- ÖDEME BİLGİLERİ VE ÖDEME YÖNTEMİ 

Uygulama bünyesinde abonelik ücretleri sınırlı bir süre ile kaldırılmış olup bu süre dolana kadar 
abonelik tamamen ücretsizdir. Ücrette politikasında bir değişiklik olması durumunda bakıcıya 
bilgi verilecektir. 
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MADDE 5 – CAYMA HAKKI 

Şirketin ve uygulamanın işbu sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetleri 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ hükmü gereğince 
elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal 
niteliğinde olduğundan cayma hakkı kapsamında bulunmamaktadır. Bu itibarla verilen hizmet 
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin cayma hakkına ilişkin 9. maddesi kapsamında yer 
almamaktadır. Bakıcı, bu hususu en başından bildiğini ve Cayma Hakkı talep etmeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.  

Abonelik iptal talebinin alınması üzerine, aylık abonelikte bir sonraki ay içerisinde yenileme 
tarihine denk gelen günde üyelik abonelik otomatik olarak durdurulacak ve yenilenen ay 
hizmet bedeli tahsil olunmayacaktır. Altı ay süreli ve senelik abonelik modellerinde ise 
süresinden önce aboneliğin iptal edilmesi halinde ücret iadesi yapılmayacaktır. 

MADDE 6 – GEÇERLİLİK 

Abonelik işlemi tamamlandığında; sözleşmeye ve işbu bilgilendirme formuna ilişkin tüm 
maddeler bakıcı tarafından okunup, kabul edilmiş sayılır. 

MADDE 7 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Taraflar, sözleşme sebebiyle doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen 
halletmeye gayret ederler. Sulh ile çözülemeyen ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) 
Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir. 


