
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na ilişkin olarak gerekli tüm 

düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Sitemize üye olmakla birlikte; Şirketimiz’in sitemiz 

üzerinden yayımlamış olduğu Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası kapsamına onay vererek dahil 

olduğunuzu ve söz konusu şartların geçerli olacağını hatırlatır, Kişisel Veri Politikamız’a 

İnternet Sitemizden ulaşabileceğinizi belirtmek isteriz.  

Üyelik işlemlerinizi gerçekleştirirken; sistemimize girmiş olduğunuz bilgilerin güvenli bir 

şekilde korunması ve saklanması için her türlü güvenlik önlemini almakta olup; sitemizde 

kullanacağınız kredi kartı bilgilerinizin ve onay işlemlerinizin  Şirketimiz'den bağımsız olarak 

üçüncü kişi nezdinde ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca gerçekleştiğini belirtmek 

isteriz. (Kredi kartı bilgilerinizin ve şifrenizin; Şirketimiz tarafından görülemeyecek ve hiçbir 

surette kaydedilmeyecektir.)   

Üyelik bilgileriniz, Sizlere daha iyi hizmet sunmak ve tüm gelişme ve yeniliklerden haberdar 

etmek için; kanunlara uygun biçimde ve gerekli tedbirler alınarak, Şirketimiz ile Grup 

Şirketlerimiz (*), iş ortaklarımız, haleflerimiz ve/veya bunların belirleyeceği (sosyal 

medyaonline reklam işletmecileri dahil) üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, gerek yasal 

nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi için, 

her türlü, ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, 

kredi kartı  ve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amacı ile otomatik 

olan veya olmayan yöntemler ile alınabilmekte, yasal azami süre aşılmamak üzere 

öngörülecek süre için  yurt içinde ve dışında yazılı veya manyetik arşivlere kaydedilebilmekte, 

muhafaza edilebilmek için depolanabilmekte, güncellenebilmekte kullanılabilmekte, 

değiştirilebilerek yeniden düzenlenebilmekte, sınıflandırılabilmekte ve paylaşıma 

açılabilmektedir.  

  

 Mobil aplikasyonumuzu (akıllı cihaz uygulamamız) kullanmanız halinde; Şirketimiz ve Grup 

Şirketlerimizle*'  anlaşmalı kuruluşlarımıza ait fiziki veya e-ticaret mağazaları ve reyonları ile 

internet sitelerinin ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerinize dair her türlü kişisel olan veya 

olmayan bilgilerinizin de (konum verileriniz, ürün tercihleriniz, tutar bilgileriniz dahil ancak 

bunlarla sınırlı olmamak üzere) cihazlarınızda ilgili fonksiyonlar açık ise bluetooth ve kablosuz 

ağ bağlantılarından uygun teknik yöntemler ile alınabilecek ve yukarıdaki paragrafta 

belirtilen ticari amaçlar ile anılan şirkeler ve kuruluşlar nezdinde yukarıda belirtilen 

kapsamda işlenebilecektir.   

  

İnternet Sitemize üyelik işlemlerini gerçekleştirmenizle birlikte; ürün ve hizmetlere ilişkin her 

türlü tanıtım, reklam, iletişim, üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları, promosyon, satış ve 

pazarlama amaçlarıyla; Şirket ve Grup Şirketlerimizce*, kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik 

arama, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar, 



sosyal medya ve online iletişim ağları ve diğer elektronik iletişim araçları ile  sosyal, ticari ve 

sair elektronik iletişimler yapılabilecek, üyelerimize ticari elektronik iletiler gönderilebilecek 

olup; işbu izni de vermiş bulunmaktasınız.   

Üyelik bilgilerinizi, dilediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, belirtmiş olduğumuz 

iletişim kanallarımızdan Şirketimize ulaşarak veya iletilerimizde belirtilen red işlemlerini 

(*) IC Holding Grubu Şirketleri Şirket'imizin de bünyesinde yer aldığı IC Yatırım Holding A.Ş.'ne bağlı şirketler ile 

mevcutmüstakbel diğer iştirakleridir. 

yaparak sonlandırabilirsiniz.  Üyelik işlemlerini; sonlandırmanızla birlikte; bilgileriniz, 

Şirketimiz veri tabanımızdan silinecektir.  

  

Üyelik ve işlemleri sistemlerimizde elektronik posta (e-mail) adresine dayalı gerçekleştirilip 

yürütüldüğünden, bu bilgisinin kanuni/akdi gereklerden ötürü saklanması ve gerektiğinde 

ilgililerle paylaşımı lüzumu her halükarda saklı kalmak üzere, e-mail adresinin silinmesi vb. 

talepte bulunanların üyelikleri kendiliğinden sona erebilecek/erdirilebilecektir. Bu durum, 

üyelik işlemlerinin cep telefonu numarasına dayalı gerçekleştiği hallerde de geçerlidir.   

  

Sitemizde yapacağınız bilgi güncelleme işlemleri ile herhangi bir bilgisini (iletişim bilgileri 

dahil) değiştiren üyelerimizin kişisel verileri ve elektronik ticari iletişim hususunda verdikleri 

izin değişen yeni bilgileriniz için de geçerli olacaktır. Bunun gibi iletişim tercihlerini 

değiştirerek herhangi bir iletişim kanalı-adresi için ticari elektronik iletişimi durduran veya 

ticari elektronik iletilerimizdeki red işlemini yapan üyelerimiz, üyelik sayfasında iletişim 

istedikleri yönünde işlem yaptıklarında, ayrıca bir izin/onaylarına gerek olmaksızın ve varsa 

önceki red bildirimleri dikkate alınmaksızın, burada ve sair suretle verdikleri onaya istinaden 

ve fakat yine sitemizdeki üyelik sayfasından iletişim tercihini değiştirene veya herhangi bir 

ticari iletişim için usulünce red bildirimi yapana kadar, ilgili kanaldan ticari elektronik 

iletilerimizi almaya devam edeceklerdir.  

  

İşbu Abonelik Ön Bilgilendirme Metni ve Abonelik Sözleşmesi’ni okumanızla aşağıdaki izinlere 

onay vermiş bulunmaktasınız:  

  

(i) Sözleşmede yazılı tüm bilgileri ve şartları okuduğunuzu, anladığınızı, tarafınıza ait bütün 

yükümlülükleri eksiksiz uyacağınızı, ilgili hak ve sorumlulukları taşıyacağınızı, kabul, beyan ve 

taahhüt etmektesiniz.  

(ii) 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu açısından, Şirketimize ait Kişisel Veri 

Politikası’nın geçerli olacağını kabul etmektesiniz.  



(iii) Sitemizden üzerinden ulaşılan bağlantılı diğer sitelerinin kendilerine ait gizlilik-güvenlik 

politikaları ve kullanım şartları geçerlidir. Sitemizde yer alan reklam, bannerler ve içerikler 

veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan  web siteleri ve mobil uygulamalardan bilgi 

kullanımları, sitelerin kendilerine ait etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, 

kullanım şartlarına tabidir. Bundan kaynaklanan ve oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar 

ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu olmayacaktır.  

  

(iv)    Sitemiz ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, kısmen veya tamamen 

kullanımı konusunda; Şirketimizin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç 

olmak üzere; tüm fikri ve sınai haklar ile mülkiyet hakları Şirketimize ve/veya IC Holding Grup 

Şirketleri’ne ait bulunmaktadır. Sitemizde yer alan bilgi ve veriler; bu amaçla izinsiz 

kullanılamayacak, kopyalanamayacak, işlenemeyecek ve sair kullanımlara açılmayacaktır.  

  

(v)   Üyelik işlemlerini gerçekleştirirken; bilgilerinizin doğruluğunu taahhüt etmekte olup; bu 

bilgilerin eksiksiz bir biçimde girilerek tarafınıza ait olduğunu ve bilgilere ait tüm 

sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu bilmektesiniz.   

(*) IC Holding Grubu Şirketleri Şirket'imizin de bünyesinde yer aldığı IC Yatırım Holding A.Ş.'ne bağlı şirketler ile 

mevcutmüstakbel diğer iştirakleridir. 

(vi) İşbu metne izni vermiş olmakla, Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden / 

mobil uygulamalardan edinilen bilgilere ilişkin olarak; tarafınıza ait elektronik iletişimi yapılan 

her türlü bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları 

kararlardan, bunlara göre yapılan hertürlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından verdiğiniz izin 

gereğince sorumlu bulunmaktasınız. 

(vii) Şirketimiz yukarıdaki konularda ve üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli 

görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutmakta olup;  bu değişiklikler 

Şirketimizce Siteden/mobil uygulamasından  veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu 

andan itibaren geçerli olur; tüm kampanyalar duyurulan şartlarına tabi olarak 

gerçekleşecektir. 

(viii) Tüm bu konularda ek bilgi almak için Şirketimize danışabilir,  

 Talep ve şikayetlerini şu iletişim kanallarından ulaşarak bildirebilirsiniz:  

Adres: YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ VE KUZEY ÇEVRE OTOYOLU İŞLETMESİ, 34450 

GARİPÇE-SARIYER / İSTANBUL  

Telefon: 0850 502 7171  

E-mail:  bilgi@ysskoprusuveotoyolu.com.tr 

ÇağrıMerkezi: 0850 502 7100   

mailto:bilgi@ysskoprusuveotoyolu.com.tr


 

Yukarıdaki esasları ve kuralları, kabul ediyor, anlatılan şartlarda Sitemize üye olmak istiyor 

ve belirtilen izinleri/onayları veriyorsanız, bu hususlardaki kabul, rıza ve onayınızı 

belirtmek üzere şimdi lütfen “Abonelik Ön Bilgilendirme Metni” ve “Üyelik Sözleşmesi”nin 

yanındaki  bölümü işaretleyerek  üyelik işlemlerinizi tamamlayınız. 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) IC Holding Grubu Şirketleri Şirket'imizin de bünyesinde yer aldığı IC Yatırım Holding A.Ş.'ne bağlı şirketler ile 

mevcutmüstakbel diğer iştirakleridir. 


