
SAÇIM SAÇIN OLSUN PROJESİ GÖNÜLLÜ KUAFÖRLÜK HİZMETİ 
SÖZLEŞMESİ 

	

MADDE 1- TARAFLAR 

İşbu gönüllü hizmet sözleşmesi genel merkezi Fulya Mah. Büyükdere Cad. Quasar 
İstanbul No:76 Kat:13 D:1302 P.K: 34394 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Kanser 
Savaşçıları Derneği ile aşağıdaki adı soyadı yazılı taraflarca birlikte düzenlenmiştir. 
Beyan edilen adresler tebligat adresleri olup bu adreslere yapılan ihtar ve ihbarlar 
geçerlidir. 

SAÇIM SAÇIN OLSUN PROJESİ KAPSAMINDA KUAFÖRLÜK HİZMETİ İÇİN 
GÖNÜLLÜ OLAN KİŞİ; 

ADI SOYADI  : 

TC KİMLİK NO : 

DOĞUM TARİHİ : 

DOĞUM YERİ : 

ADRES  : 

TELEFON  : 

GSM   : 

E-MAİL  : 

İKİNCİL KİŞİ  : 

TELEFON  : 

E-MAİL  : 

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU 

Kanser tedavisi sırasında karşılaşılan saç dökülmesi sorunları hastaları psikolojik 
yönden olumsuz etkilemekte ve bu durum tedavi süreçlerine olumsuz olarak 
yansıyabilmektedir. “Saçım Saçın Olsun” projesi kanser tanısı konulan ve tedavi 
sürecindeki kişilere destek olmak için başlatılmış olup sözleşmeye taraf kuaförlerin bu 
projeye  katılımı gönüllülük esasına dayanmaktadır.  

 

Bu sözleşme Kanser Savaşçıları Derneği’nin ağır sağlık sorunu olan ve tedavi gören 
kanser hastalarına yönelik başlattığı “Saçım Saçın Olsun” projesi çerçevesinde gönüllü 
olarak destek sağlayacak kuaförler ve Dernek’ in karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin 
belirlenmesinde ibarettir. 



 

MADDE 3- SORUMLULUKLAR 

 3.1-Gönüllü Destek Sağlayacak Kuaförün Sorumlulukları 

a. Kuaför, “Saçım Saçın Olsun” projesi kapsamında saçlarını projeye bağışlamak 
isteyen kişilerin saçlarının proje kapsamında belirtilen kriterlere uygun olacak şekilde 
ücretsiz olarak yıkanması, kesilmesi, hijyen kurallarına uygun olarak muhafaza 
edilmesi ve Dernek’e gönderilmesi ile yükümlüdür. 

b. Kuaför, bu sözleşmenin ifası konusunda her türlü bilgi, tecrübe, uzman ve deneyimli 
personel, teknik ve mali altyapıya sahip olduğunu ve sahip olduğu imkanların 
Sözleşmenin ifası için yeterli kapasitede olduğunu, yükümlülüklerini sektördeki en 
üstün kalite, ürün güvenliği standartları ile Sözleşme konusu iş ile ilgili yerel ve 
uluslararası standartlara uygun olarak ifa edeceğini beyan, garanti ve taahhüt eder.  

c. Kuaför, işbirliği yapmayı, gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak tevdi ve temin 
etmeyi, kaliteyi koruyup yükseltmeyi, vermesi gereken her türü desteği, doğruluk ve 
dürüstlük esasları dahilinde vermeyi kabul ve taahhüt eder.  

d. Kuaför , bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerin ifasıyla ilgili olarak, birinci sınıf 
malzeme ve ekipmanın devamlı surette çalışır ve iyi durumda olmasından sorumlu 
olacak ve Dernek tarafından talep edilen iyileştirmeleri yerine getirecektir. 

e. Sözleşmeye taraf kuaför, yanında çalışanın her türlü ifa, fiil ve işlemleri bakımından 
Dernek’e karşı münhasıran sorumludur. Kuaför, yanında çalışanların bu sözleşme 
hükümlerine riayetini sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. 

 

 3.2- Kanser Savaşçıları Dernek ’inin Sorumlulukları 

a. Dernek, sözleşmeye taraf gönüllü kuaförlerden gelen saçların projeye katılan peruk 
atölyelerine gönderilmesi ve peruk talebinde bulunan tanı alanlara karşılıksız olarak 
hediye edilmesiyle yükümlüdür. 

 

MADDE 4- SÜRE VE FESİH 

a. Bu sözleşme taraflardan birisinin üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmemesi, 
sözleşme şartlarına uymaması durumunda diğer tarafın haklı feshi ile sona 
erebilir.  

b. Taraflardan herhangi birisinin bu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini 
ifasını imkânsız kılacak bir mücbir sebebin oluşması durumunda bu sebebi 
detaylı olarak bildirmek koşuluyla sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.  

c. Sözleşmeyi süresinden önce feshedecek tarafın 5 gün önce fesih bildiriminde 
bulunmaları, bildirimde bulunulan andan itibaren 5 gün süreyle sözleşmeden 
doğan yükümlülüklerini ifa etmeye devam etmeleri gerekmektedir. 



 

 

 

 

MADDE 5-YÜRÜRLÜK 

İşbu sözleşme 5 madde ve 3 sayfadan ibaret olup taraflarca tam olarak okunup 
anlaşılıp imza altına alındıktan sonra geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

Bu sözleşme 2 nüsha halinde hazırlanıp taraflarca ../../…. Tarihinde imza altına 
alınmıştır., 

 

Destek Sağlayan  Kuaför    Kanser Savaşçıları Derneği Adına 

      

 

İmza       İmza 

 

 

 

	


