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Bu iş akdi İNVESTURK Araştırma ve Özel Dedektiflik
k (bundan sonra başvurulan olarak anılacaktır) ile ____________________
(bundan sonra müşteri olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.
Müşteri tarafından yapılması istenen işin konusu .,(araştırma/takip/delil toplama araştırılması) dır.
1-)Bu iş akdi (1) asıl başvurulan , (1) asıl müşteride kalmak üzere (2) nüsha olarak hazırlanmıştır.
2-)İmzalanmış sözleşme taraflar tarafından okunmuş ve bütün şartları ile kabul edilmiş sayılır. Sözleşme, ilgili imzaların atıldığı
tarihte ve ilgili kayıt numarası ile her iki nüshada da aynı olmak şartıyla geçerli sayılır.
3-)Sözleşme üzerinde tek taraflı olarak ekleme/çıkartma/tahrifat yapılamaz. Yapılması durumunda yasal tahkikat ve sözleşme iptali
sonucunu doğurur.
4-)İşbu sözleşme 12 maddedir. Bu sözleşme genel çalışma koşullarını belirler. Özel koşullar gerekmesi halinde ek maddelerde
belirtilecektir. Ek maddeler, eklenmesi durumunda her iki surette de bulunması halinde geçerlidir.
5-)Başvurulan ve/veya müşterinin koşullara aykırı davranması durumunda sözleşme tek taraflı olarak iptal edilebilir.
Bundan başka hiç bir surette tek taraflı olarak fesih edilemez. Müşterinin tek taraflı olarak keyfiyen fesih etmesi durumunda
anlaşılan ücret üzerinden kalan bakiye (3) iş günü içerisinde başvurulana ödenir. Her iki taraf içinde gününde yapılmayan
ödemeler için yasal tahkikat uygulanır.
6-)Hizmetlerimizin tümü KESİNLİKLE VE TAMAMEN GİZLİLİĞE tabidir. Müşteri ve başvurulan çalışma süreci içerisinde kimseye
aldığı hizmetten bahsetmeyecek hizmeti tehlikeye atmayacak, hiç bir basın, yayın organına vermeyecektir. Aksi takdirde sözleşme
fesh edilmiş sayılır ve yasal tahkikat hakkı doğar.
7-)Müşteri konuyla ilgili bütün bilgi ve doneleri doğru ve eksiksiz olarak başvurulana vermekle yükümlüdür. Verilen bilgilerin
yanlış, eksik ve yanıltıcı olması halinde yapılan işte meydana gelecek başarısızlığın maddi sorumluluğu müşteriye aittir.
8-)Takip edecek kişi hizmet suresince elde ettiği CD, fotoğraf, video, yazılı belge ve diger bilgi ve belgeleri başvurana tamamıyla ve
orjinal halleriyle teslim edecektir. İş sonuç garantili olup, sonuca ulaşana kadar başka ücret talep edilmeyecektir.
9-)Başvurulan hizmetlerini ifa ederken T.C.K., Medeni Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanuna aykırı
faliyetlerde bulunamaz ve başvurulandan böyle bir istekte bulunulamaz. Özel yaşama ait yada halka kapalı alanlarda
(özel mülk, askeri bölge vb.) hic bir çekim, kayıt, izleme, takip vb yapılmaz. İş yapılırken yasa dışı bir bulguya rastlandığında
başvurulan bunu adli mercilere bildirecektir. Bu şartlar sözleşmenin imzalanmasıyla kabul edilmiş olur.
ÜCRETLENDİRME ;
10-)Ücretlendirme sözleşme imzalanması sırasında işin niteliğine ve süresine göre belirlenir. Sözleşmede yazılı ücretin dışında
müşteriden herhangi bir ücret yada masraf adı altında bir talepte bulunulamaz. Sözleşmede yazan ücret sabittir.
11-)__/__/____ --I-- __/__/____ tarihleri arasında_-__-_gün süre ile söz konusu işi yapmak üzere bu sözleşme tanzim edilmiştir.
Toplam meblağ bütün masraflar içinde__________dır.(Yazıyla________________) Toplam ödeme_______________dir.
Toplam meblağın___________iş başında alınmıştır. ___________________________iş bitiminde ödenecektir.
12-)Türkiye Cumhuriyeti Yasaları dahilinde anlaşılan işin konusuna göre hizmet verilecektir. İş esnasında ve/veya bitiminde,
başvurulandan yasalara aykırı iş talep edilemez . Böyle bir talep sözleşmenin başvurulan tarafından tek taraflı olarak feshine
sebebiyet verir.
Ek Madde :__________________________________________________________________________________________________
Çalışma Bölgesi : ___________İ S T A N B U L_____________________________________________________
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