
 

 

 

BIREYSEL ABONELIK SÖZLESMESI 

CAYMA HAKKI TAAHHÜDÜ 

Bu sözlesmenin kuruldugu veya malin teslim alindigi tarihten itibaren on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai sart ödenmeksizin cayma hakkimiz bulunmaktadir. Cayma süresi içi

nde sözlesmeye konu mal veya hizmet karsiliginda herhangi bir isim altinda ödeme yapmanizi veya borç altina sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyecegimizi ve cayma hakki bildiriminin tarafimiza ulasti

gi tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde mali geri almayi taahhüt ederiz. 

Madde 1 – Sözlesmenin Taraflari ve Taraf Bilgileri 

Saglayici Ünvan 

Adres 

Telefon 

Vergi No 

E-Posta 

Internet Adresi 

Mersis No 

Ticaret Sicil No 

Alici Ad Soyad 

TCKN 

Adres 

Telefon 

E-Posta 

*Taraflar, yukaridaki tabloda belirtilen bilgilerin dogrulugu, tamligi ve güncelligi 

konusunda garanti vermektedir. 

Madde 2 – Sözlesmenin Konusu ve Niteligi 

Bu sözlesmenin konusu, Madde4’te yer alan hizmetlerle ilgili taraflarin 6502 sayili 

Tüketicilerin Korunmasi Hakkindaki Kanun ve ilgili Mevzuat hükümleri geregince hak ve 

yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

Bu sözlesme, taraflar arasinda bir abonelik sözlesmesi niteligindedir. 

Madde 3 – Sözlesme Hükümlerinin Degistirilmesi Yasagi 

Bu sözlesmede yer alan hususlar, sözlesme süresi içinde ALICI aleyhine 

degistirilemeyecektir. 

Madde 4 – Sözlesme Konusu Hizmetler 

Bu sözlesmenin konusu, ALICI’nin asagida yer alan Finansal hizmetlerden 

belirleyeceklerinden olusacaktir; 

a. Findeks Kredi Notu : KKB Kredi Kayit Bürosu tarafindan üretilen kisilerin kredili 

ürünlerine ait geçmis verileri üzerinden olusturulan skor, 

http://www.kkb.com.tr/
http://www.findeks.com/


 

 

b. Risk Raporu : KKB Kredi Kayit Bürosu tarafindan TBB Risk Merkezi verilerine dayali 

olarak üretilen ve kisinin bankalarla olan kredi iliskisinin özelliklerini gösteren raporu, 

c. Notlu Risk Raporu : (a) ve (b) maddelerinde tanimlanan Findeks Kredi Notu ve Findeks 

Risk Raporu’nun birlikte yer aldigi rapor, 

d. Çek Raporu : KKB Kredi Kayit Bürosu tarafindan TBB Risk Merkezi verilerine dayali 

olarak üretilen,kesidecinin düzenledigi, sorunsuz ödenmis, geç ödenmis veya henüz 

ödenmemis çeklere iliskin pozitif ve negatif bilgileri içeren rapor, 

e. Çek Endeksi : KKB Kredi Kayit Bürosu tarafindan üretilen, kisilerin Çek Raporu’nun 

özeti niteligindeki siralama endeksi, 

f. Endeksli Çek Raporu : (d) ve (e) maddelerinde tanimlanan Findeks Çek Raporu ve Çek 

Endeksi, 

g. Not Danismanligi : KKB Kredi Kayit Bürosu ve ilgili destek hizmet kuruluslarinca 

kisinin Findeks Kredi Notu’nu etkileyen degiskenlerle ilgili kisiye özel bilgilendirme 

hizmeti 

h. Uyari Hizmeti : Abonelik kapsaminda belirlenen pakette yer alan, kriterleri müsteri 

tarafindan belirlenen ve müsterinin finansal durumuna iliskin degisikliklerin 

gerçeklesmesi durumunda müsterinin belirlendigi yöntemle düzenli olarak bilgi verilmesi 

hizmeti, 

i. Izleme : Abonelik kapsaminda belirlenen pakette yer alan, müsterinin isbu Sözlesme 

kapsaminda satin aldigi hizmetlere iliskin finansal bilgilerin yer aldigi ekran 

görüntülerini, 

j. Takipçi : Abonelik kapsaminda belirlenen pakette yer alan, müsterinin kriterleri belirli 

olan kisisel ve finansal bilgilerinin, web ortaminda yayinlanip yayinlanmadiginin online 

tarama yoluyla arastirilip müsteriye haber verildigi bir yil süreli hizmeti 

k. Karekodlu Çek Raporu: Karekodlu çek yapragi üzerindeki karekodun sorgulatilmasiyla 

elde edilen, çekin dogruluguna ve kesidecinin düzenledigi çeklerin ödenme 

performansina iliskin bilgi veren Özet Çek Raporu. 

Madde 5 – Hizmetlerin Niteligi 

SAGLAYICI tarafindan ALICI’ya saglanan hizmetler tamamen sirkete özel olup sadece 

tavsiye niteligindedir. 

Saglanan hizmetler, herhangi bir garanti taahhüdü içermez. Bu tavsiyelerin yerine getirilip 

getirilmemesi karari ALICI’ya ait olup alinacak kararlarin bütün neticelerinden ALICI tek 

basina sorumlu olacaktir. Bu sözlesme kapsamindaki hiçbir hizmet, bankalar ile ALICI 

arasindaki kredi iliskisi kapsaminda, bankalar adina bir taahhüt ve beyan niteliginde 

degerlendirilemez. Verilen hizmetler yatirim tavsiyesi niteliginde degildir. 

Sözlesme kapsaminda verilen hizmetler/tavsiyeler/görüsler/ yorumlar ALICI hakkindaki 

hizmet aninda mevcut verilere istinaden olusturulmaktadir. Bu sebeple ALICI bu hizmetlerin 

anlik degisebilen subjektif nitelikli beyanlar oldugunu bildigini kabul ve beyan eder. 

Madde 6 – Cayma Hakkina Iliskin Hususlar 

ALICI, sözlesmenin kurulmasindan itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, herhangi bir sebep 

göstermeksizin hizmeti reddederek cayma hakkini kullanabilecektir. 

Bu süre içerisinde sözlesmeden cayma hakki kullanilmamissa, SAGLAYICI sürenin 

bitiminde hizmeti sunmaya baslayacaktir. SAGLAYICI, bu süre dolmadan ALICI’dan 



 

 

herhangi bir ücret tahsil etmeyecektir. Ayrica cayma süresi içerisinde ücret ödemesinin 

yapilmasi ALICI’nin hizmetin ifasi için onay ve talebi olarak kabul edilerek hizmetin ifasina 

baslanirsa, ALICI cayma hakkini kullanamayacaktir. 

Cayma hakki süresi dolmadan SAGLAYICI, ALICI’nin talebi ve onayi üzerine hizmete 

baslarsa, ALICI cayma hakkini kullanamayacaktir. 

Cayma hakkinin kullanilmasina iliskin SAGLAYICI’ya bildirimin isbu Sözlesme’de bulunan 

iletisim adreslerine mektup, elektronik posta gibi bir sürekli veri tasiyicisi - uzaktan erisim 

araci ile yapilmasi yeterlidir. 

Madde 7 – Muvafakata Bagli Hizmetler 

ALICI, bu sözlesmeye konu hizmetlerden bazilarinin kendisine verilebilmesinin kisisel 

verilerin korunmasi ilkesi kapsaminda kendisinin ve/veya üçüncü kisilerin verecegi 

muvafakata bagli oldugunu bildigini; bu muvafakatin verilmemesi durumunda söz konusu 

hizmetlerin gerçeklestirilemeyecegini kabul beyan ve taahhüt eder. 

ALICI, muvafakatin yazili olarak alinabilecegi gibi tercih edecegi uzaktan iletisim araçlariyla 

da alinabilecegini kabul ve beyan eder. 

ALICI, muvafakatin bütün sorumlulugunun kendisinde oldugunu bildigini kabul eder. 

Madde 8 – Hizmetlerin Ifa Sekli 

Bu sözlesme kapsamindaki hizmetler, ALICI’nin tercihine göre internet üzerinden veya 

SAGLAYICI Müsteri Iletisim Merkezi vasitasiyla ya da SAGLAYICI tarafindan belirlenecek 

baska yollarla ifa edilecektir. 

Madde 9 – Hizmetlerin Ifa Zamani 

Sözlesme konusu hizmetler, sözlesmenin imzalanmasindan 14 (ondört) gün sonra ALICI’dan 

ücret tahsilati ile baslayacaktir. Ancak, ALICI’nin hizmeti daha erken almak istemesi 

durumda 14(ondört) günlük süre içinde ücret ödemesinin yapilmasi ALICI’nin hizmetin ifasi 

için onay ve talebi olarak kabul edilecek ve ücret tahsilati akabinde baslanarak abonelik süresi 

boyunca devam edecektir. Bu sebeple, hizmet en erken abonelik ücretinin tahsil edildigi 

tarihte sunulmaya baslayacaktir. 

Hizmetlerin ifasinin ispatinda, internet kayitlari, SAGLAYICI adina hareket edenin kayitlari, 

SAGLAYICI kayitlari ve GSM operatörünün kayitlari Müsteri Iletisim Merkezi Kayitlari esas 

alinacaktir. 

Madde 10 – Ücret 

%PAKET_ADI% Paketi abonelik ücreti vergiler dahil toplam %PAKET_TUTARI% -

TL’dir. SAGLAYICI’ya ödenecek bu ücrete tüm vergiler dahildir. SAGLAYICI, sözlesme 

kapsaminda yer alan hizmetler için ayrica bir ücret/komisyon talebinde bulunmayacaktir. 

Ödeme, kredi karti ile yapilabilecegi gibi SAGLAYICI tarafindan belirlenen ve ALICI 

tarafindan onaylanan diger yöntemler ile yapilabilir. 



 

 

Madde 11 – Sözlesme Öncesi Bilgilendirme Formu 

ALICI, sözlesme konusu hizmetler hakkindaki bilgilendirme formunun kendisine sözlesmenin 

akdinden makul bir süre önce teslim edildigini; bu formlari okudugunu, içerigini onayladigini, 

bu kapsamda SAGLAYICI’nin sözlesme hakkinda kendisini açikça ve ayrintili olarak 

bilgilendirdigini ve bu sözlesmenin SAGLAYICI için ticari bir faaliyet oldugunu bildigini, 

sözlesme ile ilgili olarak ödeyecegi ücretinbu sözlesme ile uyum içerisinde oldugunu kabul, 

beyan ve taahhüt eder. 

Taraflar, sözlesme öncesi bilgilendirme formunun is bu sözlesmenin ayrilmaz bir parçasi 

oldugunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Madde 12 – Gizlilik ve Güvenlik 

ALICI, kullanici sifresini, sisteme giris yapmasini saglayan diger bilgileri baskalariyla 

paylasamaz. ALICI, bu bilgilerin güvenliginden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu 

oldugunu, bu bilgilerin kendisinden baska biri tarafindan kullanilmasindan SAGLAYICI’nin 

hiçbir sekilde sorumlu olmadigini, söz konusu bilgilerde degisiklik olmasi halinde sistemde 

gerekli düzeltmeleri yapacagini kabul ve beyan eder. ALICI, bu bilgilerin güvenligi, 

saklanmasi, üçüncü kisilerin erisiminden uzak tutulmasi, kullanilmasi gibi hususlardaki 

kusurlarindan dolayi SAGLAYICI’nin dogrudan veya dolayli herhangi bir sorumlulugunun 

olmadigini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Rapor veya ürünlerdeki bilgiler, müsteri bilgilerinin yani sira banka bilgilerini de ihtiva 

ettiginden bankalara ait sirlari da ihtiva etmektedir. ALICI, raporu ve ürünleri gizli tutma ve 

üçüncü kisilerle paylasmama yükümlülügü altindadir. Bu hükme aykiri davranan ALICI, her 

türlü hukuki ve cezai müeyyideden bizzat sorumlu oldugunu kabul eder. 

ALICI, internet ve müsteri iletisim merkezi hizmetine erisimini saglayacak gerekli ve yeterli 

donanimi, yazilim programini ve bunlarin çalismasi ile güvenligini saglamakla yükümlüdür. 

Madde 13 – Çesitli Hükümler 

Hizmetler, SAGLAYICI’ya banka ve finansal kuruluslar tarafindan iletilen veya baska 

veritabanlarindan elde edilen bilgiler ile bu bilgiler kullanilmak suretiyle üretilen not veya 

skorlardan olusan raporlar ve diger ürünlerden faydalanilarak verilmektedir. 

SAGLAYICI, rapor ve ürünlerdeki bilgi, yorum ve degerlendirmelerin dogrulugu, tamligi ve 

güncelligi hakkinda hiçbir garanti vermemektedir. Rapor ve ürünlerdeki bilgilerin yanlis veya 

eksik olmasindan SAGLAYICI ve bu ürünlerin olusturulmasinda destek alinan üçüncü 

sahislar sorumlu degildir. ALICI’nin bu nedenle SAGLAYICI’dan ya da ilgili üçüncü 

sahislardan ücret iadesi dahil hiçbir talep hakki yoktur. 

Taraflar, bu sözlesmeyi ve sözlesmeden dogan hak ve alacaklarini üçüncü kisilere 

devredemez. 

Madde 14 – Sözlesmenin Süresi 



 

 

Bu sözlesme kurulus tarihinden itibaren 1 yil süre ile geçerli olacaktir. Süre sonunda herhangi 

bir bildirime gerek kalmaksizin sözlesme sona erecektir. Ancak taraflarin gizlilik ve güvenlik 

yükümlülükleri süresiz olarak yürürlükte kalacaktir. 

ALICI, sözlesmenin sona erecegi tarihe kadar SAGLAYICI’ya internet ,GSM ve Müsteri 

Iletisim Merkezinden talepte bulunmasi veya onay vermesi halinde sözlesme süresi 

uzatilabilir. 

Madde 15 – Sözlesmenin Feshi 

Taraflar, bu sözlesmeyi her zaman diger tarafa uygun bir sekilde bildirmek kaydiyla 

feshedebilecektir. 

SAGLAYICI, fesih bildiriminin kendisine ulasmasindan itibaren en geç 7 gün içerisinde 

feshin geregini yerine getirecektir. 

SAGLAYICI tarafindan satisi önerilen paketlerin bedeli asagidaki tabloda yer almaktadir: 

Hizmet/Paket Adi 

%PAKET_ADI% 

ALICI tarafindan fesih hakkinin kullanilmasi halinde ise, SAGLAYICI, kalan aylik abonelik 

süresini dikkate alarak, fesih tarihine kadar verdigi hizmetin karsiligini paket fiyatlari 

uygulanmaksizin asagidaki tabloya göre, hizmet alinan süre ve alinan hizmetleri tahsil etmek 

suretiyle geriye kalan abonelik ücretini tahsilat yapilan kredi kartina veya karta iade 

edilememesi durumunda ALICI’nin bildirecegi hesaba iade edecektir. 

 Bireysel Paketler 

Hizmet / Paket Adi 

Findeks Kredi Notu ve Risk Raporu 

Uyari Hizmeti 

Izleme 

Not Danismanligi 

Takipçi 

 Diger Paketler 

Hizmet/Paket Adi 

Rapor(Notlu Risk Raporu) 

Karekodlu Çek Raporu 

Risk Raporu 

Not (Findeks Kredi Notu) 

Çek Raporu 

Endeksli Çek Raporu 

Endeks (Çek Endeksi) 

*Tablodaki tutarlar vergiler dahil toplam tutardir. 



 

 

Madde 16 – Tüketicinin Seçimlik Haklari 

Isbu sözlesmeye konu hizmetin ayipli ifa edildigi durumlarda ALICI, hizmetin yeniden 

görülmesi, hizmet sonucu ortaya çikan hizmetin ücretsiz onarimi, ayip oraninda bedelden 

indirim veya sözlesmeden dönme haklarindan birini SAGLAYICIYA karsi kullanmakta 

serbesttir. SAGLAYICI, ALICI’nin talebini yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik haklarin 

kullanilmasi nedeniyle ortaya çikan tüm masraflar SAGLAYICI tarafindan karsilanir. ALICI, 

bu seçimlik haklarindan biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarinca tazminat 

talep hakki saklidir. 

Ücretsiz onarim veya hizmetin yeniden görülmesinin SAGLAYICI için orantisiz güçlükleri 

beraberinde getirecek olmasi hâlinde ALICI bu haklari kullanamaz. Orantisizligin tayininde 

hizmetin ayipsiz degeri, ayibin önemi ve diger seçimlik haklara basvurmanin SAGLAYICI 

açisindan sorun teskil edip etmeyecegi gibi hususlar dikkate alinir. 

SAGLAYICI’nin sözlesmeden dönme veya ayip oraninda bedelden indirim hakkini seçtigi 

durumlarda, ödemis oldugu bedelin tümü veya bedelden indirim yapilan tutar derhâl 

ALICI’ya iade edilir. 

Ücretsiz onarim veya hizmetin yeniden görülmesinin seçildigi hâllerde, hizmetin niteligi ve 

ALICI’nin bu hizmetten yararlanma amaci dikkate alindiginda, makul sayilabilecek bir süre 

içinde ve tüketici için ciddi sorunlar dogurmayacak sekilde bu talep saglayici tarafindan 

yerine getirilir. Her hâlükârda bu süre talebin saglayiciya yöneltilmesinden itibaren otuz is 

gününü geçemez. Aksi takdirde ALICI diger seçimlik haklarini kullanmakta serbesttir. 

Madde 17 – Uyusmazlik Basvurulari 

ALICI, bu sözlesmeye iliskin olarak sikayet ve itiraz basvurularini, Bakanlikça her yil aralik 

ayinda belirlenen parasal sinirlar dahilinde, hizmeti satin aldigi veya ikametgahinin 

bulundugu yerdeki tüketici sorunlari hakem heyetine veya tüketici mahkemesine 

yapabilecektir. 

Madde 18 – Sözlesme ve Eklerinin Teslimi 

ALICI tarafindan okunarak kabul edilen bu Sözlesme teknüsha olarak düzenlenmistir. 

Abonelik sözlesmesinin bir nüshasi kalici veri saklayicisi ile ALICI’ya teslim 

edilmistir. “Sözlesme Öncesi Bilgilendirme Formu” ve “Taahütname” Sözlesmenin eki 

olarak sözlesme ile teslim edilmistir. 

 KKB KREDI KAYIT BÜROSU A.S. 

Imza 
  

Alici Ad Soyad  

Tarih %TARIH% 

BIREYSEL ABONELIK TAAHHÜTNAMESI 

KKB KREDI KAYIT BÜROSU A.S.’ye; 



 

 

Barbaros Mah. Ardiç Sok. Varyap Meridian F Blok Bati Atasehir-Istanbul adresinde yerlesik 

KKB KREDI KAYIT BÜROSU A.S tarafindan (bundan böyle SAGLAYICI olarak 

anilacaktir) %PAKET_ADI% (bundan böyle Paket olarak anilacaktir) 

hizmetinden %UNVAN% (bundan böyle ALICI olarak anilacaktir) yararlanmak istemesi 

sebebiyle isbu taahhütnamede yer alan hükümleri, bilgileri ve tablolari inceleyerek kendi 

kosullarina uygun bularak imzalanmistir. 

Isbu taahhütname ile: 

1- Abonelik için asagida yer alan tablodaki paket/paketleri kendi iradesi dogrultusunda 

belirledigini; isbu taahhütnameyi imzaladigi tarih itibariyle 1 yil süresince üye kalacagi, 

taahhüt süresince isbu taahhütnameye konu Paket’e iliskin tüm yükümlülüklerini zamaninda 

ve tam olarak yerine getirecegini, isbu taahhütnamede belirtilen kosullara uyacagini 

Hizmet/Paket Adi 

%PAKET_ADI% 

*Ücrete tüm vergiler dahildir. SAGLAYICI, sözlesme kapsaminda yer alan hizmetler için 

ayrica bir ücret/komisyon talebinde bulunmayacaktir. 

2- Yukarida seçilen paketleri kendi iradesi dogrultusunda belirledigini, seçtigi paket/paketlere 

taahhüt süresince üye kalacagini, taahhüt süresince isbu taahhütnameye konu Paket/Paketlere 

iliskin tüm yükümlülüklerini zamaninda ve tam olarak yerine getirecegini, isbu 

taahhütnamede belirtilen kosullara uyacagini, 

3- Isbu taahhütnameye konu PAKET’in taahhüt süresi dolmadan önce her ne sebeple olursa 

olsun taahhüdünü ihlal etmesi, aboneligi süresinden önce sona erdirmesi ya da herhangi bir 

sebeple aboneligin SAGLAYICI tarafindan sona erdirilmesine sebebiyet vermesi halinde 

SAGLAYICI’nin, kalan aylik abonelik süresini dikkate alarak, fesih tarihine kadar verdigi 

hizmetin karsiligini Madde1’deki paket fiyatlari uygulanmaksizin Madde 3’deki tabloya göre, 

hizmet alinan süre ve alinan hizmetleri tahsil etmek suretiyle geriye kalan abonelik ücretini 

tahsilat yapilan kredi kartina veya karta iade edilememesi durumunda bildirecegim hesaba 

iade edilecegini bildigini, 

 Bireysel Paketler 

Hizmet / Paket Adi 

Findeks Kredi Notu ve Risk Raporu 

Uyari Hizmeti 

Izleme 

Not Danismanligi 

Takipçi 

 Diger Paketler 

Hizmet/Paket Adi 

Rapor(Notlu Risk Raporu) 

Karekodlu Çek Raporu 

Risk Raporu 



 

 

Not (Findeks Kredi Notu) 

Çek Raporu 

Endeksli Çek Raporu 

Endeks (Çek Endeksi) 

*Ücrete tüm vergiler dâhildir. SAGLAYICI, sözlesme kapsaminda yer alan hizmetler için 

ayrica bir ücret/komisyon talebinde bulunmayacaktir. 

4- Isbu taahhütname ile seçilen Paket/Paketlere iliskin bedelin abonelik sözlesmesi 

imzalanmasi akabinde hizmeti almadan önce pesin olarak ödenecegini ve faturalamada 

ücretin ödenmesine müteakiben yapilacagini bildigini, 

Isbu taahhütnamenin %GUNUN_TARIHI% tarihinde imzalanan ABONELIK 

SÖZLESMESI ’nin eki ve ayrilmaz parçasi mahiyetinde oldugunu, bu taahhütname ile 

düzenlenmis hükümler haricinde ABONELIK SÖZLESME’nin bütün hükümlerinin de 

geçerli olacagini, taahhütnamenin bir nüshasinin kalici veri saklayicisi ile iletildigini, 

Kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

%UNVAN% 

IMZA 

TAKIPÇI HIZMETI FORMU 

Bu form, KKB Kredi Kayit Bürosu A.S. (Bundan sonra SAGLAYICI olarak anilacaktir.) 

ile %UNVAN% (Bundan sonra ALICI olarak anilacaktir.) arasinda akdedilmesi planlanan 

"%PAKET_ADI% Sözlesmesi" müzakereleri kapsaminda, ALICI’nin bilgilendirilmesi ve 

aydinlatilmasi amaciyla düzenlenmistir. 

TAKIPÇI HIZMETI; Hizmet kapsaminda, online tarama yoluyla ALICI’nin kisisel ve 

finansal bilgilerinin çalinip web ortaminda (açik web ortami, sosyal aglar ve karanlik web 

ortami (dark web ) yayinlanip yayinlanmadigi kontrol edilecektir. Online tarama sonucunda, 

tespit edilecek süpheli durumlar için sistem ALICI’ya uyari gönderecektir. 

GENEL ESASLAR: 

1- ALICI, hizmetin baslamasi için izlenmesini istedigi bilgileri sistem üzerinden kendisi 

belirleyecek ve onaylayacaktir. 

2- ALICI, hizmet kapsaminda izlenmesini istedigi bilgileri kendisi belirleyecek, belirledigi bu 

bilgiler üzerinde her zaman düzeltme ve degisiklik yapabilecek; belirledigi bilgilerinin 

SAGLAYICI tarafindan sadece yukarida tanimlanan hizmet kapsaminda kullanilmak üzere ve 

hizmet süresi boyunca yurtdisi servislerine/üçüncü kisilere aktarilacaktir. 

3- ALICI’nin belirledigi ve onayladigi bilgiler disinda herhangi bir bilgisi yurtdisi servislerine 

ve/veya üçüncü sahislara aktarilmayacaktir. 

4- Hizmet kapsami ve süresi ile sinirli olarak bilgileri SAGLAYICI veya üçüncü sahislarca 

islenebilecektir. 



 

 

5- Hizmet herhangi bir sonuç garanti etmemektedir. Tarama neticesinde sonuç çikmamasi, 

ALICI bilgilerinin kötü amaçli kullanilmadigi anlamina gelmeyecektir. 

6- Sözlesmenin kurulmasi akabinde belirledigi ve onayladigi bilgilerinin hizmet kapsaminda 

kullanilmak üzere ve hizmet süresi boyunca yurt disina gönderilmesi, üçüncü sahislara 

verilmesi ve islenmesi hususunda muvafakat vermis olacaktir. 

Yukarida açiklanan hususlarin Tarafima sözlesmenin akdinden önce açiklandigini, bu 

konular hakkinda yeterli ve açik bir sekilde aydinlatildigimi kabul, beyan ve taahhüt 

ederim. 

ALICI BILGILERI 

Imza 
 

Alici Ad Soyad %UNVAN% 

Tarih %TARIH% 

 


