
FULLE GİTSİN KULLANICI SÖZLEŞMESİ 

1. TARAFLAR 

1.1 “Fulle Gitsin” isimli mobil uygulama (sözleşmede “Mobil Uygulama” olarak anılacaktır.), Heksagon 
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. (sözleşmede “Heksagon” olarak anılacaktır.)’ye ait olup, Heksagon 
tarafından işletilmektedir.  

1.2 Heksagon İletişim ve Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’ye ait olan “Fulle Gitsin” isimli mobil uygulamayı 
kullanan veya bu mobil uygulamayla sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes (sözleşmede 
“Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda şartları yazılı olan işbu “Kullanıcı Sözleşmesi” 
düzenlenmiştir. 

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

2.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri, “Kullanıcı” nın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, Teşvikiye 
Mah. Valikonağı Cad. Korman Apt. No:100 D:8 Şişli / İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Odasına 
-742070 Sicil numarasıyla kayıtlı Heksagon İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Heksagon”)  tarafından 
mevcut kılınan “Fulle Gitsin” isimli mobil uygulamayı, internet sayfalarını, içeriğini, ürünlere ve hizmetlere 
erişimi ve kullanımı kontrol eder.  

 

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI 

3.1. “Kullanıcı”nın mobil uygulamaya erişimi ve uygulama hizmetlerini kullanması, “Kullanıcı” ve “Fulle 
Gitsin” arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu “Kullanıcı Sözleşmesi” hükümlerinin kabul edildiğini 
göstermektedir. İşbu hükümlerin “Kullanıcı” tarafından kabul edilmemesi halinde, “Kullanıcı”, “Mobil 
Uygulama” hizmetlerine erişemez ve hizmetleri kullanamaz. “Heksagon” herhangi bir zamanda ve herhangi 
bir sebeple işbu sözleşme hükümlerini ve işbu sözleşme hükümlerine ilişkin hizmetleri derhal 
sonlandırabilir, teklifleri durdurabilir ya da hizmetlere erişimi reddedebilir. 

3.2. “Mobil Uygulama”ya yönelik içerik ve hizmetler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki Altınova Sinan 
Mh. Serik Cad. No:157 Antalya adresine mukim YALNIZCA Hesapcıoğlu Otomotiv Petrol Turizm Taş. İnş. 
Tarım Hay. Tic. San. Ve Paz. A.Ş. (HESAŞ) (Mersis no:0-9460-0794-6700013)’nin sağladığı taşıt tanıma 
sistemi ileyapılacak akaryakıt alışverişi ve hizmetini kapsamaktadır. Akaryakıt hizmetlerine belirli bir etkinlik, 
eylem veya tanıtım için politikalar gibi ek hükümler koşulabilir. Bu tür ek hükümler, geçerli Hizmetlerle 
bağlantılı olarak “Kullanıcı”ya bildirilecektir. Ek hükümler, geçerli hizmetlerin kullanım amaçları 
doğrultusunda işbu sözleşme hükümlerine ek olarak ve ayrılmaz bir parçasıdır. Ek hükümler ile ilgili 
hizmetlerle bağlantılı bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda Ek hükümler geçerlidir. 

3.3. “Heksagon” sağlanan hizmetlerle ilgili işbu sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebilir. 
Değişiklikler, “Heksagon” tarafından güncellenmiş hükümlerin veya geçerli hizmetlerle ilgili değiştirilmiş 
politikaların ya da ek hükümlerin “Kullanıcı”ya bildirilmesi üzerine yürürlüğe girer. “Kullanıcı”nın bu tür bir 
bildirimden sonra hizmetlere erişime veya hizmetlerin kullanımına devam etmesi, değiştirilmiş hükümlerle 
bağlı kalmayı kabul ettiği anlamına gelecektir. 

3.4. Geçerli hizmetlerle ilgili kişisel bilgilerin toplanması ve kullanımı “Heksagon” ve “Fulle Gitsin” tarafından 
Gizlilik Politikası'nda belirtildiği şekildedir. “Heksagon”, “Kullanıcı”yı ve üçüncü şahıs “HESAŞ”ı da içeren 



herhangi bir şikâyet veya anlaşmazlık yaşanması durumunda, bu tür bilgileri ya da verileri şikâyetin ya da 
anlaşmazlığın çözülebilmesi için ilgili kuruma veya resmi kurum ve kuruluşlara, gerekli bilgileri sağlayabilir.  

 

4. SAĞLANACAK HİZMETLER  

İşbu sözleşme kapsamında sağlanacak hizmetler, “Heksagon” ve “HESAŞ”  arasındaki sözleşme 
kapsamında,  akaryakıt satışını ve satışa ilişkin hizmetleri ayarlamak ve planlamak için, “Fulle Gitsin” mobil 
uygulaması kullanılarak yapılacak olan akaryakıt alışverişinde sağlanacak olan indirimi, “Kullanıcı”nın bu 
hizmetlerin bir parçası olarak  “Fulle Gitsin” mobil uygulamasına veya internet sayfasına erişmesini 
sağlayan bir teknoloji platformundan ibarettir. “Kullanıcı”,  “Fulle Gitsin”  ve “Heksagon” tarafından akaryakıt 
tedarik ve satış hizmeti sağlanmadığını ya da akaryakıt firması olarak görev yapmadığını ve akaryakıt satışı 
ve satış üzerinden sağlanacak indirime yönelik hizmetlerin “Heksagon” veya herhangi bir bağlı kurumun 
çalışanı olmayan bağımsız üçüncü taraf olan “HESAŞ” tarafından sağlandığını kabul etmektedir. “Fulle 
Gitsin” ve “Heksagon” yalnızca “HESAŞ” tarafından “Kullanıcı” ya yapılacak olan akaryakıt satışına aracılık 
etmektedir; “Fulle Gitsin” ve “Heksagon” herhangi bir şekilde akaryakıt satışı yapmadığını peşinen kabul, 
beyan ve taahhüt eder.  

5.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

5.1. Taraflar  işbu sözleşme kapsamında geçen ve 6698 sayılı yasa ve alt mevzuatlar kapsamında Kişisel 
Veri ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Veri olarak tanımlanan her türlü veriyi ancak ve sadece aralarındaki İşbu 
Sözleşme’ nin ifası kapsamında kullanmakla yükümlüdür.Heksagon, işbu sözleşme kapsamında Kullanıcı 
tarafından kendisine aktarılan kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarını 
karşıladığını; işbu Sözleşme’ nin ekinde yer alan Aydınlatma Metni (EK:1) ve Açık Rıza Beyanı (EK:2) 
kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini; gerekli bütün açık rıza, rıza ve onayların Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili özel düzenlemelerde belirtilen şekil ve şartlara uygun olarak Kullanıcı 
tarafından verildiğini; kişisel verilerin üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması için gerekli tüm açık rıza, rıza 
ve onayları aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.2. Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında Heksagon ve Fulle Gitsin’ e aktardığı tüm kişisel verilerle ilgili 
herhangi bir hukuki, idari, cezai veya mali ihtilafın olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, kişisel 
veri sahibi Kullanıcı’ nın veya üçüncü kişilerin verilerin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak 
iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kusuru bulunan Taraf’ 
a ait olacağını; Kullanıcı’ nın ve Heksagon’ ın bu durumda uğrayabileceği her türlü zarara kusurları oranında 
katlanacağını, zararın, kusurlu olan Tarafça da derhal ve nakden tazmin edileceğini kabul, beyan ve taahhüt 
eder. 

5.3. Taraflar işbu sözleme kapsamında geçen kişisel verileri, sözleşme konusu işin ifası dışında hiçbir 
şekilde üçüncü kişi ya da kurumlara aktaramaz veya başka bir amaçla başka bir sözleşme ilişkisinde veya 
sair ticari olsun veya olmasın herhangi bir faaliyette kullanamaz. Taraflar, Sözleşme ile ilgili olarak yaptıkları 
çalışmalar sonucunda edindikleri Kişisel Verileri amacı dışında, başka bir sözleşme ilişkisinde veya sair 
herhangi bir işte kullanamaz, işleyemez, dağıtamaz, yurtiçinde veya yurt dışında üçüncü kişilere ya da 
kurumlara ya da yurtdışına aktaramaz ve sair herhangi bir surette işleyemez. 

5.4. Taraflar, işbu sözleşmenin ifası sırasında öğrendiği Kişisel Verilerin muhafazası ile ilgili olarak 6698 
sayılı Kanun’da düzenlenen tüm güvenlik önlemlerini almak, gizliliğini sağlamak, gizlilik esaslarına uygun 
hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek, her türlü suiistimalden korumak için 
gerekli önlemleri almak ve herhangi bir veri ihlali durumunda bunu karşı tarafa derhal bildirmekle 
yükümlüdür.. Tarafların bu yükümlülüğü, işbu sözleşmenin sona ermesi halinde dahi süresiz olarak devam 
edecektir. Kişisel veriler yalnızca 6698 sayılı Kanun’ da düzenlenen haller kapsamında işlenebilir ve 
aktarılabilir. 



 

6. FİKRİ HAKLAR VE UYGULAMANIN LİSANSI  

6.1. İşbu sözleşme hükümlerinin kabulüne bağlı olarak “Heksagon”, “Kullanıcı”ya aşağıdaki amaçlarla 
sınırlı, özel olmayan, alt lisansı verilemez, geri alınabilir, devredilemez bir platform sağlar. Bunlar; sadece 
hizmetlerden faydalanma amacıyla kullanılan cihazda “Mobil Uygulama”ya erişim ve kullanım, hizmetler 
aracılığıyla mevcut kılınan içerik, bilgi ve ilgili malzemelere sadece kişisel erişim ve kullanım olarak 
sınırlandırılmıştır. Burada açıkça belirtilmeyen haklar “Heksagon” ve “Fulle Gitsin” in lisans verenlerinde 
saklıdır. 

6.2. Hizmetlerin herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel bildirileri 
kaldırma, “Heksagon” tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe hizmetlere bağlı yeniden üretim, değiştirme 
veya türev ürün hazırlama, dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya 
açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde hizmetleri kötüye kullanma, 
yürürlükteki kanunun izin verdiği ölçü dışında hizmetleri kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma 
veya parçalara ayırma, hizmetlerin herhangi bir parçasını eşleştirme, ikizleme veya çerçeveleme, kazıma, 
endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi amacıyla veya hizmetlerin çalışmasına 
ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya 
da kullanma, hizmetlere, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi fikri 
hakların ihlalini oluşturmakla birlikte, sayılan hallere “Heksagon” tarafından kesinlikle izin verilemez.  

6.3. Hizmetler ve belirtilen haklar “Heksagon” veya “Fulle Gitsin” e lisans verenlerin mülkiyetindedir. İşbu 
sözleşme hükümleri veya “Kullanıcı”nın hizmet kullanımı “Kullanıcı”ya işbu sözleşmenin 5. Maddesi 
dışındaki “Fulle Gitsin” ile ilgili haklar, “Fulle Gitsin”in veya lisans verenlerinin şirket adlarını, logolarını, ürün 
ve hizmet adlarını, marka adlarını ya da hizmet markalarını kullanma veya referans gösterme hakkını 
sağlamaz veya vermez. 

 

7. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİ VE İÇERİK 

İşbu sözleşme kapsamındaki hizmetlere, (reklam dâhil olmak üzere) “Heksagon” ın kontrolünde olmayan 
üçüncü şahıs hizmetleri ve içeriğiyle erişim sağlanabilir. Farklı kullanım hükümleri ve gizlilik politikaları, 
üçüncü şahıs hizmetleri ve içeriği kullanılması halinde de geçerli olacaktır ve “Kullanıcı” bu hususu peşinen 
kabul etmektedir. “Heksagon” bu tür üçüncü şahıs hizmetlerini ve içeriğini desteklemez ve hiçbir şekilde 
üçüncü şahıs sağlayıcılarının ürünlerinden veya hizmetlerinden sorumlu ya da yükümlü tutulamaz.  

 

8. UYGULAMANIN SAĞLADIĞI HİZMETİN KULLANILMASI 

8.1. “Kullanıcı”nın, “Fulle Gitsin”in sağlamış olduğu hizmetlerden yararlanmak için etkin bir kişisel kullanıcı 
hizmet hesabına (“Hesap”) kaydolması ve kullanması gereklidir. “Kullanıcı”nın bir hesaba sahip olmak için 
en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Hesap açarken “Fulle Gitsin”e en az bir tane geçerli ödeme şeklinin 
(kredi kartı veya kabul edilmiş bir ödeme ortağı) yanı sıra bazı kişisel bilgilerin veya hesabı kullanacak 
kuruma ait bilgilerin verilmesi gerekmektedir. “Kullanıcı” açmış olduğu hesapta doğru, tam ve güncel bilgiler 
olacağını peşinen kabul eder. “Kullanıcı”nın ödeme şekline ilişkin geçersiz veya vadesi dolmuş bir ödeme 
şekli gibi doğru, tam ve güncel hesap bilgileri sağlamaması hizmetlere erişimin ve hizmetleri kullanımının 
engellenmesiyle veya “Heksagon” ın işbu Sözleşme'yi feshetmesiyle sonuçlanabilir. Kullanıcı hesabında 
gerçekleşen tüm eylemlerden “Kullanıcı” sorumludur ve “Kullanıcı”, hesabındaki kullanıcı adı ve şifre 
bilgilerini her zaman güvenli ve gizli tutacağını peşinen kabul eder. “Heksagon” ve “Fulle Gitsin” tarafından 
yazılı olarak izin verilmediği sürece her kullanıcı bir hesaba sahip olabilir. 



8.2. İşbu sözleşme kapsamında yer alan hizmet, 18 yaşın altındaki kişilerin kullanımına sunulamaz. 
Hesabın kullanımı için üçüncü şahıslara yetki verilemez. “Kullanıcı” başka şahıslara veya kurumlara 
hesabını atayamaz veya devredemez. “Kullanıcı” işbu sözleşme kapsamındaki hizmetleri kullanırken 
yürürlükteki tüm kanunlara uyacağını peşinen kabul eder. “Kullanıcı”, hizmetleri sadece yasal amaçlarla 
kullanacaktır. (örn. indirimli alınan akaryakıtın üçüncü bir kişiye satılmaması). “Kullanıcı” işbu sözleşme 
kapsamındaki hizmetleri kullanılırken sağlayıcı olan “HESAŞ” veya diğer şahıslarda uygunsuz durumlara 
veya mal zararına sebep olmayacaktır. “Fulle Gitsin” tarafından “Kullanıcı”dan, bazı durumlarda hizmetlere 
erişim ve hizmetlerin kullanımı için kimlik doğrulaması sorulabilir. “Kullanıcı”nın, kimlik kanıtı göstermeyi 
reddetmesi halinde hizmetlere erişiminin ve hizmetleri kullanımının engellenebileceğini peşinen kabul eder. 

8.3. “Kullanıcı” hesap oluşturduğu takdirde, hizmet kullanımının normal bir iş faaliyeti parçası olarak 
kullanıcıya bilgilendirme mesajı (SMS) gönderebileceğini kabul eder. “Kullanıcı”, “Fulle Gitsin” in 
yardim@fullegitsin.com adresine, mesajları aldığı mobil cihazın telefon numarasıyla birlikte artık bu tür 
mesajları almak istemediğini belirten bir e-posta göndererek her zaman “Fulle Gitsin”in metin mesajlarını 
(SMS) almaktan vazgeçebilir. “Kullanıcı” metin mesajlarını (SMS) almaktan vazgeçmenin hizmetlerin 
kullanımını etkileyebileceğini peşinen kabul eder. 

8.4. “Kullanıcı”; tüm Kullanıcı İçeriğinin tek ve yegâne sahibi olduğunu veya yukarıda belirtildiği şekilde 
“Fulle Gitsin”e Kullanıcı İçeriğinin lisansını vermek için gerekli tüm haklara, lisanlara, izinlere ve feragatlere 
sahip olduğunu, Kullanıcı İçeriğini kullanmasını, sunmasını, yüklemesini, yayımlamasını veya “Fulle 
Gitsin”in izin verildiği şekilde Kullanıcı İçeriğini kullanmasının üçüncü şahısların fikri mülkiyet hakkını, 
mülkiyet hakkını, kamusallık veya gizlilik hakkını ihlâl etmeyeceğini, uygunsuz kılmayacağını veya 
yürürlükteki kanun ve düzenlemelerin ihlâliyle sonuçlanmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8.5. “Kullanıcı”, “Fulle Gitsin”in sağladığı hizmetleri kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini 
sağlamaktan sorumludur. Kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan hizmetlere erişim veya hizmetlerin 
kullanımı için mobil ağ verisi kullanılabilir, mesajlaşma tarifeleri ve ücretleri uygulanabilir. Hizmetlerin ve 
uygulamaların erişimi ve kullanımı için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve 
güncel tutmak “Kullanıcı”nın sorumluluğundadır. “Fulle Gitsin” hizmetlerin ve herhangi bir kısmının belirli bir 
yazılım ve cihazla çalışacağını garanti etmez. Hizmetler, internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı 
olarak arızalara ve gecikmelere maruz kalabilir. 

 

9. ÖDEME  

9.1. “Kullanıcı”, “Fulle Gitsin” uygulamasını kullanarak, “HESAŞ”tan aldığı hizmetler için hizmet kullanımının 
ücretlendirilebileceğini (“Ücretler”) peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. “Kullanıcı”, hizmetleri kullanımıyla 
elde ettiği hizmetleri veya malları aldıktan sonra “Fulle Gitsin”, “HESAŞ”ın limitet ödeme tahsilatı temsilcisi 
gibi, “HESAŞ” adına uygulanan ücretleri “Kullanıcı”nın ödemesine “Fulle Gitsin” yazılımını kullanarak 
olanak sağlayacaktır. Ücretlerin belirtilen şekilde ödenmesi, “Kullanıcı” tarafından “HESAŞ”a doğrudan 
yapılan ödemeyle aynı sayılacaktır. Ücretlere, kanunun gerektirdiği uygulanabilir vergiler dâhil olacaktır. 
“Kullanıcı” tarafından ödenen ücretler, “Fulle Gitsin” aksini belirtmedikçe nihaidir ve geri ödenmez. 
“Kullanıcı”ya, “HESAŞ” tan “Fulle Gitsin” uygulaması vasıtasıyla aldığı hizmetler veya mallar için belirlenen 
oranlarda indirim sağlanacaktır. “Fulle Gitsin” belirli bir hizmet veya mal için “HESAŞ”tan gelen ücret 
değişikliği taleplerini yanıtlayacaktır. 

9.2. Akaryakıt alışverişine yönelik tüm ücretler “Kullanıcı” tarafından derhal ödenecektir. Ödeme “Kullanıcı 
Hesabı”nda belirtilmiş ödeme şekline kayıtlı kredi kartı kullanılarak “Fulle Gitsin” tarafından “Kullanıcı”ya 
temin edilen taşıt tanıma sistemi yardımıyla yapılan her akaryakıt alımında sağlanacak ve fatura e-posta 
ya da posta yoluyla “Kullanıcı”ya iletilecektir. Birincil Hesap ödeme şeklinin süresi dolmuş, geçersiz veya 
başka bir nedenle kabul edilmezse “Fulle Gitsin”, “HESAŞ”ın limitet ödeme tahsilâtı temsilcisi olarak varsa 
“Kullanıcı Hesabı”ndaki ikinci ödeme şeklini kullanacak olup, “Kullanıcı” bu hususu peşinen kabul eder. 
“Kullanıcı”, “Fulle Gitsin” tarafından kendisine temin edilmiş olan taşıt tanıma sistemi yardımıyla akaryakıt 



alımından sonra akaryakıt alışverişine ilişkin bedel “Kullanıcı” yla yapılan sözleşmede yazılan mali şartlara 
göre indirimli ve indirimsiz olarak müşteri kredi kartından otomatik olarak tahsil edilecektir. “Kullanıcı” 
tarafından, “Fulle Gitsin”e sunulan ödeme şekli  “Fulle Gitsin” ve/veya aracı kurum marifetiyle “Kullanıcı” ve 
“Fulle Gitsin” arasındaki “Gizlilik Sözleşmesi” hükümleri çerçevesinde tanımlanacak, “Kullanıcı” yapılması 
gereken ödemeleri yalnızca “Fulle Gitsin”e ve/veya “Kullanıcı Hesabı”nda belirtmiş olduğu ödeme şekline 
ilişkin bilgiler kapsamında gerçekleştirecektir. “Kullanıcı”ya temin edilmiş olan taşıt tanıma sisteminin 
araçtan çıkmadan, “Mobil Uygulama”ya yönelik olarak akaryakıt istasyonunda kurulmuş olan düzeneğe 
okutulması/tanımlatılması suretiyle ilgili akaryakıt alışverişine ilişkin tahsilât otomatik olarak kullanıcının 
Fulle Gitsin uygulamasında kayıtlı kredi kartından otomatik sağlanacaktır. “Kullanıcı”, “Fulle Gitsin” 
uygulamasına üyelik işlemini gerçekleştirdiği esnada akaryakıt hizmetine ilişkin tutar belirtmek zorundadır. 
“Kullanıcı”nın belirttiği tutar, akaryakıt hizmetine ilişkin ödemenin gerçekleşmesini sağlayacak olan 
“Kullanıcı”nın uygulamaya kayıtlı kredi kartında provizyon işlemine tabi tutulur. “Fulle Gitsin” ve “HESAŞ”ın 
ödememe riskiyle karşılaşmasının önüne geçilmesi nedeniyle “Kullanıcı”ya yönelik provizyon işlemi 
yapılmaktadır.  “Kullanıcı” uygulamaya üye olduğu esnada belirttiği tutarın, uygulamaya kayıtlı kredi kartını 
veren kuruluş tarafından provizyon işlemine tabi tutulmasını peşinen kabul eder. Provizyon işlemine ilişkin 
“Kullanıcı”nın ödeme yapmasına olanak tanıyan kredi kartını veren kuruluşlara dair yasal hükümler aynen 
geçerli olup, uygulanacaktır. Provizyon işlemine tabi tutulacak olan tutar, “Kullanıcı” tarafından taşıt tanıma 
sistemi yardımıyla akaryakıt alışverişi yapılmadan “Kullanıcı”nın dönem sonu hesap özetine 
yansıtılmayacak ancak ve ancak taşıt tanıma sistemiyle akaryakıt alışverişi yapıldığı anda işlem 
gerçekleşecektir. “Kullanıcı”, “Fulle Gitsin” uygulamasını kullandığı süre boyunca bu işleme tabi tutulacak 
olup, her akaryakıt alışverişi sonrasında yeniden limit tanımlayabilmek üzere “Kullanıcı”nın mobil 
uygulamada belirtmiş olduğu kredi kartında provizyon işlemi gerçekleştirilecektir. “Kullanıcı”nın mobil 
uygulama üyeliğini iptal etmesi taşıt tanıma sisteminin “Fulle Gitsin”e iadesiyle gerçekleşecek olup, üyeliği 
iptal edilen “Kullanıcı”nın ödeme yapmasını sağlayan kredi kartını veren kuruluşa “Kullanıcı” ve “Fulle 
Gitsin” birlikte ve karşılıklı olarak üyeliğin iptaline ilişkin bildirimde bulunacaktır. “Kullanıcı” ve “Fulle Gitsin”in 
karşılıklı olarak bildirimde bulunmasıyla “Kullanıcı Hesabı”ndaki kredi kartına provizyon işlemi uygulaması 
sona erecektir. Ödemenin gerçekleştirileceği taşıt tanıma sisteminin mülkiyeti “Fulle Gitsin”e ait olup, “Fulle 
Gitsin”in talebi halinde “Kullanıcı” taşıt (anahtarlığı) tanıma sistemini derhal iade etmekle yükümlü olacaktır. 
Taşıt tanıma sisteminin Anahtarlığın kaybolması, çalınması, herhangi bir şekilde “Kullanıcı”nın 
zilyetliğinden çıkması veya kullanılmayacak şekilde bozulması halinde “Kullanıcı” bu durumu “Fulle Gitsin”e 
ve/veya “Kullanıcı Hesabı”nda belirtmiş olduğu ödeme şeklini sağlayacak olan kurum/kuruluşa derhal 
bildirmek ve yazılı olarak teyid etmekle yükümlüdür. Bu teyit anına kadar yapılan işlemlerden doğan tüm 
sorumluluk “Kullanıcı”ya ait olup, bildirimin “Fulle Gitsin”e ve/veya geçerli ödeme şeklini sağlayacak olan 
kurum/kuruluşa ulaşmasından itibaren üçüncü kişilerce gerçekleştirilecek işlemlerden (bildirim öncesinde 
yapılıp da kayıtlara bildirim sonrasında intikal eden harcamalar hariç) “Fulle Gitsin” sorumlu değildir. Kayıp 
veya çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra, taşıt tanıma sistemi anahtarlık bulunsa dahi, kullanmadan “Fulle 
Gitsin”e iade edilmek zorundadır. 

9.3. Taşıt tanıma sistemi yalnızca işbu sözleşmenin amacına uygun olarak “HESAŞ”ın mülkiyetinde 
bulunan, OPET’in taşıt tanıma sistemiyle çalışabilen bütün akaryakıt istasyonlarında, “Fulle Gitsin” 
uygulamasına yönelik olarak yapılacak mal ve hizmet alımlarında “Kullanıcı”nın  hangi müşterinin hangi 
aracının “Mobil Uygulama” yardımıyla mal ve hizmet alımının akaryakıt aldığının belirlenmesinde 
kullanılacaktır. Taşıt tanıma sistemiyle yapılan mal ve hizmet akaryakıt alımı sonrası, alıma ilişkin tutar, 
“Kullanıcı”nın “müşterinin Fulle Gitsin” uygulamasında kayıtlı ödeme şekli olan kredi kartından otomatik 
olarak tahsil edilecektir.  

9.4. “Fulle Gitsin”, Hizmetlerin kullanımıyla, elde edilen hizmetlerin ve malların tümünü veya bir kısmını 
ücretlendirme, ücreti kaldırma veya değiştirme hakkını saklı tutar. “Kullanıcı” EPDK müdahalesine bağlı 
olarak ücretlerde meydana gelebilecek değişiklikleri peşinen kabul eder. “Kullanıcı”nın hesabında 
uygulanan ücretlerden veya miktarlardan “Kullanıcı”nın haberi olup olmamasına bakılmaksızın, 
“Kullanıcı”nın sorumlu olacağı koşuluyla “Fulle Gitsin”, “Kullanıcı”yı uygulanabilir Ücretlerden haberdar 
etmek için ciddi bir çaba gösterecektir. “Fulle Gitsin” zaman zaman bazı kullanıcılara, Hizmetlerin 
kullanımıyla elde edilen aynı ya da benzer hizmet veya mallar için farklı fiyat miktarı belirten promosyon 
teklifleri ve indirimleri sunabilir. Bu promosyon teklifleri ve indirimlerinin tüm “Kullanıcı”lara sağlanmamış 
olması hizmet kullanımıyla veya “Kullanıcı”ya uygulanan ücretle ilgisi yoktur.  



 

9.5. “Fulle Gitsin”in sağlamış olduğu ödeme yapısı, “HESAŞ”ın sağladığı hizmetlerin ve malların bedelini 
tamamen karşılamasını amaçlamaktadır.  

9.6. “Kullanıcı”, aynı mal ve hizmet alımına ilişkin hesabına birden fazla yansıyan işlem olması, işlem 

tutarının farklı olması, mal ve hizmet alımına ilişkin ödemenin farklı bir ödeme aracıyla yapılmasına rağmen 

(başka bir kredi kartı, nakit vb.) aynı tutarın kredi kartına da yansıtılması hallerinde söz konusu ödemelerin 

iptalini “Fulle Gitsin”, “Heksagon” ve dolaylı olarak geçerli ödeme şeklini sağlayacak olan finansal kurum ve 

kuruluşlardan isteyebilecektir. Harcama itirazına konu tek bir işleme ilişkin ödemenin iadesi yalnızca “Fulle 

Gitsin”, “Heksagon” ve geçerli ödeme şeklini sağlayacak olan finansal kurum ve kuruluşlardan yalnızca bir 

tanesinden istenebilecek olup, aynı alışverişe ilişkin “Heksagon” ve geçerli ödeme şeklini sağlayacak 

finansal kurum ve kuruluşların her ikisinden de hatalı işleme ilişkin ödeme iadesi alınması mümkün değildir. 

“Kullanıcı”nın, “Heksagon” ve/veya “Fulle Gitsin”e harcama itirazında bulunması halinde ilgili finansal kurum 

ve kuruluşla tüm yazışmaları “Heksagon” gerçekleştirecek olmakla, “Kullanıcı” gerektiği takdirde harcama 

itirazına konu tüm belge, doküman ve bilgileri “Heksagon”a sağlamakla yükümlüdür. “Kullanıcı”nın mükerrer 

ödeme iadesi talebinde bulunduğunun tespiti halinde “Heksagon” ve “Fulle Gitsin” uğradığı her türlü zararın 

tazmini için her türlü yasal yollara başvurabilir; mükerrer ödeme iadesine ilişkin yasal haklarını saklı tutar. 

İşbu maddede sayılan hallerin yanı sıra “Fulle Gitsin” mobil uygulamasına konu mal ve hizmet alımına ilişkin 

işlemlerin kayıp/çalıntı taşıt tanıma sistemi ile “Kullanıcı”nın bilgisi haricinde yapılmış olması ve/veya mal 

ve hizmet alımının gerçekleştirildiği aracın taşıt tanıma sistemi ile birlikte çalınmış olması halinde, “Kullanıcı” 

tarafından işbu “Sözleşme”nin 9.2. maddesi uyarınca bildirimde bulunulmadığı takdirde yapılan ödemeler 

geçerlidir. “Kullanıcı” tarafından mal ve hizmet alımına konu aracın çalındığına dair kolluk birimlerince 

oluşturulacak olan tutanak “Fulle Gitsin” ve “Heksagon”a iletilmedikçe ve taşıt tanıma sistemine ilişkin 

doğrudan “Heksagon” ve/veya “Fulle Gitsin”e kayıp/çalıntı bildiriminde bulunulmadıkça yapılan harcama 

itirazı dikkate alınmayacak ve “Kullanıcı” bildirim yapılana dek yapılmış olan harcamalardan sorumlu 

olacaktır. “Kullanıcı”nın “Fulle Gitsin” ve “Heksagon”a kayıp ve çalıntı bildiriminde bulunana kadar geçen 

sürede yapılmış olan harcamalarından, bildirimin “Fulle Gitsin”e ve/veya geçerli ödeme şeklini sağlayacak 

olan kurum/kuruluşa ulaşmasından itibaren üçüncü kişilerce gerçekleştirilecek işlemlerden (bildirim 

öncesinde yapılıp da kayıtlara bildirim sonrasında intikal eden harcamalar hariç) “Fulle Gitsin” sorumlu 

değildir. “Kullanıcı”nın yaptığı ödemeye ilişkin iade talebi, işbu madde metninde düzenlendiği şekilde, ilgili 

belge ve dokümanların sunulması ve akabinde “Heksagon” ve ödemenin gerçekleştirildiği ilgili finansal 

kurum ve kuruluş tarafından incelendikten sonra, harcama itirazına ilişkin hususun geçerli ve yerinde olduğu 

tespit edildikten sonra en fazla 48 (kırksekiz) saat sonra “Kullanıcı” ya iade edilecektir. İade edilecek bedel, 

“Kullanıcı”nın Fulle Gitsin hesabına ve/veya geçerli ödeme şekline iade olarak tanımlanacak olup, iadeye 

konu bedel “Kullanıcı”ya nakit olarak ödenmeyecektir. 

 

10. FESİH, FERAGAT VE GARANTİ 

10.1. “Kullanıcı”nın işbu sözleşmede yazılı yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya 
“HESAŞ”ın  “Heksagon” ile arasındaki sözleşmeyi tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih etmeye karar vermesi 
durumunda, “Kullanıcı” bu konuya itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. “HESAŞ” sözleşmeyi 
fesih ettiği tarih itibarıyla, “Kullanıcı”nın akaryakıt alacağı var ise, “HESAŞ” müşterinin akaryakıt alacağını 
bitene kadar sistemi açık tutmaya devam edecektir.  

10.2. Hizmetler işbu sözleşmede belirlenen şekilde ve olduğu gibi sağlanır. “Fulle Gitsin” hizmetlerin 
kullanımıyla elde edilen hizmetin veya herhangi bir hizmetin veya malın güvenilirliğini, dakikliğini, kalitesini, 
uygunluğunu veya mevcudiyetini ya da hizmetin kesintisiz ve hatasız olacağını ifade etmez, kefil olmaz ya 
da garanti vermez. “Fulle Gitsin”, akaryakıt sağlayıcılarının veya istasyonlarının kalitesini, uygunluğunu, 
güvenliğini veya yeteneğini garanti etmez. Hizmetleri veya hizmetlerle bağlantılı olarak talep edilen 



herhangi bir hizmetin ya da malı kullanımından doğacak tüm risk, yürürlükteki kanunun izin verdiği azami 
ölçüde “Kullanıcı”ya aittir. 

10.3. “Fulle Gitsin”, hizmetlerin kullanımıyla bağlantılı veya herhangi bir şekilde hizmet kullanımının sonucu 
olan kâr kaybı, veri kaybı ve mal hasarı dâhil hiçbir dolaylı, tesadüfi, hususi, emsal niteliğinde, ceza 
gerektiren ve sonucu olan hasarlardan yükümlü değildir. “Fulle Gitsin”, hizmetlerin kullanımı, hizmetlerle 
alâkanın ya da hizmetlere erişimin veya kullanımın aksaması, “Kullanıcı” ile “HESAŞ” arasındaki herhangi 
bir işlem ya da ilişkiden sorumlu tutulamaz. “Fulle Gitsin”in makul kontrolünün dışındaki sebeplerden 
kaynaklanan performans gecikmelerinden ya da başarısızlıklarından “Fulle Gitsin” yükümlü değildir. 

10.4. “Kullanıcı”, “Fulle Gitsin” hizmetlerini “HESAŞ”tan indirimli akaryakıt alışverişi için kullanabilir ancak 
“Fulle Gitsin”in, işbu hükümlerde açıkça belirtilenler dışında, “HESAŞ” tarafından verilen akaryakıt 
hizmetleri için “Kullanıcı”ya karşı hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

10.5. “Kullanıcı” hizmetlerin kullanımıyla elde edilen Hizmetler veya mallar, işbu Sözleşme Hükümlerinin 
herhangi birinin çiğnenmesi veya ihlali, “HESAŞ” dâhil herhangi bir üçüncü şahsın haklarının ihlâlinden 
kaynaklanan veya ilgili olan iddiaların, taleplerin, kayıpların, yükümlülüklerin ve harcamaların hiçbirinden 
“Fulle Gitsin” ve “Heksagon” yetkililerine, yöneticilerine, çalışanlarına ve temsilcilerine zarar gelmeyeceğini 
garanti eder. 

 

11. UYUŞMAZLIK 

Taraflar arasında vukuu bulacak anlaşmazlıklar, Türk Hukuku’na göre çözülecektir. 

 

12. SON HÜKÜMLER  

12.1. İşbu Sözleşme Hükümleri,  “Fulle Gitsin”in yazılı onayı olmaksızın, “Kullanıcı” tarafından bir bütün 
olarak veya herhangi bir parçası temlik veya devir edilemez. “Fulle Gitsin”in , iştirak veya bağlı 
kuruluşlarına,  “Fulle Gitsin” veya “Heksagon” ın net varlığını, işini veya varlıklarını devralıcı, şirket 
birleşmesi yoluyla halef olanlara işbu sözleşme hükümleri bir bütün olarak veya herhangi bir parçasını 
temlik veya devretme hakkı bulunduğu “Kullanıcı” tarafından peşinen kabul edilmiştir. “Kullanıcı”, “Fulle 
Gitsin” veya “HESAŞ” arasında, “Kullanıcı” ile “Fulle Gitsin” arasındaki anlaşmadan ya da Hizmetlerin 
kullanımından doğan ortak teşebbüs, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisi bulunmaz. 

12.2. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün bütünüyle ya da kısmi olarak geçersiz hale gelmesi 
durumunda, işbu Sözleşmenin bütünüyle geçersiz sayılmayacak, kalan hükümler geçerliliğini koruyacaktır. 
Taraflar yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olan hükmü veya bir kısmını mümkün olan en fazla şekilde 
işbu Sözleşmenin içeriğine ve amacına uygun olan başka bir yasal, geçerli ve uygulanabilir bir hükümle 
veya bir kısmıyla değiştirebilir.  

12.3. İşbu Hükümler, tüm sözleşmeyi ve tarafların bu Sözleşmenin ana fikri hakkındaki anlayışını teşkil eder 
ve bu ana fikre ilişkin tüm önceki ve muasır sözleşmelerin veya sorumlulukların yerine geçer ve onları 
hükümsüz kılar. Bu Sözleşmede “dahil olan” ve “içerir” kelimeleri “dahil olan ancak bunlarla sınırlı olmayan” 
anlamına gelir. 

 

EK-1: 



Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni 

A. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı: 

Fulle Gitsin, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle, ürün ve 

hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, HEKSAGON İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİCARET 

A.Ş ile ilişkili tüm şahıs, kurum ve kuruluşlara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, 

paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. 

Kişisel verilerin korunması, Şirketimizin temel politikaları arasında olup, Şirketimiz varlığı süresince kişisel 

verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu 

ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara 

uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, 

kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar 

çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız. 

Şirketimizin “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim 

bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz: 

Başvuru Adresi       :  Teşvikiye Mah. Vali Konağı Cd. Korman Apt. No:100 D.8 Şişli/İSTANBUL 

Başvuru E-Posta    :  yardim@fullegitsin.com 

Müşteriz Hizmetleri : 0539 852 9949 

Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta 

yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. 

B. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları: 

Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliğine ilişkin politikası, KVK Kanunu’na uygun olarak 

hazırlanmıştır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari 

faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, 

ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri 

araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ürün ve hizmetlerinden 

yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir. 

Ayrıca, Şirketimiz ürün ve hizmetlerinden yararlanmak niyetiyle; 

a. Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, 

b. Şirketimiz tarafından geliştirilen ve işletilen mobil uygulama olan Fulle Gitsin’i kullandığınızda, 

c. İnternet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde, 

d. Şirketimiz düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda 

kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen hukuka uygunluk nedenleri gereği 

elde edilmiş kişisel verileriniz; 

a. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların 

iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, 

b. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve 

ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve sunulması, 

mailto:yardim@fullegitsin.com


c. Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın 

geliştirilmesi, 

d. Şirketimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve 

benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız, 

e. Şirketimizin sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş 

yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ile 

birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size verebilmek amacıyla işleyebilmek, 

f. Şirketimiz ve ilişkili Şirketleri/kuruluşları tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü 

sadakat kart ile Şirketimiz ve ilişkili şirketlerin/kuruluşlarının web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri 

(yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet 

ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri ve benzeri 

konularda bilgilendirmek, 

g. Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini 

(Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketlere ait lokasyonların fiziksel 

güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme 

süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), 

h. Şirketimizin talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak, 

i. Şirketimizin ticari stratejilerinin ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması 

j. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve 

k. Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki 

yükümlülüğün yerine getirilmesi; 

amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirketimiz 

ve ilişkili Şirketleri/kuruluşları ile aşağıda (E) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler 

tarafından işlenebilecektir. 

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlar 

doğrultusunda Şirketler olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu 

kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine 

getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında bu metnin (B) maddesinde belirtilen 

amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır. 

D. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi: 

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa 

sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, 

siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek - vakıf ya da sendika 

üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik 

verilerdir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından KVK Kanunu’nun 6. maddesinde 

öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle 

davranmaktadır. 

Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verileri, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması 

kaydıyla KVK Kanunu’na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir: 

a. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise; 



Kullanıcılarımız, içinde bulundukları şartları Şirketimiz ile paylaşarak kendilerine özelleştirilmiş hizmet talep 

edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerini paylaşabilmektedirler. Kullanıcılarımızın özel nitelikli 

verilerini paylaşarak tanımladıkları ihtiyaçlarına yönelik onlara özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve 

kullanıcılarımızın bu ihtiyaçlarını gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için 

Şirketimiz, kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden açık rıza alarak ve sadece toplama amacına 

hizmet etmesi için işleyecektir. 

b. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; 

– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen 

hallerde, 

– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu 

sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 

hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan 

kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. 

E. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: 

Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için aşağıdaki listelenen Fulle 

Gitsin’ in yanı sıra hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve 

özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri 

çerçevesinde aktarılabilecektir. 

F. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması: 

Şirketimiz, kişisel verileri KVK Kanunu’nda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar 

dahilinde ve KVK Kanunu’nun 9. maddesi ile kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla 

açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir. 

G. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları: 

KVK Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, 

paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması hakkının olduğunu, verinin 

işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise 

verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz. Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri 

olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde 

aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi 

en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinize ilişkin olarak; 

i. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın 

üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. 

ii. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu olarak 

Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 



e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

f. KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok 

edilmesi veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir. Buna karşın, Şirketler içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı 

bulunmamaktadır. Şirketimiz, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da 

devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir. 

H. Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler: 

KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen 

amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç 

ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı 

süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir. 

• Şirketimizin Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Durumlar: 

KVK Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda 

belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir: 

Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller; 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya 

rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden 

bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması, 

• Şirketimiz ve ilişkili Şirketleri/kuruluşları, (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler 

ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

• Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, 

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

J. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunmak İçin: 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili 

talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketimize iletebilirsiniz. 

Alternatif olarak dilerseniz, KVK Kanunu gereğince başvurunuzu yazılı olarak da Şirketimize iletebilirsiniz. 

Bunun için öncelikle ……………………….. adresindeki Başvuru Formunu doldurarak imzalayınız. Ardından 

aşağıdaki yöntemlerden birini seçerek formu Şirketimize ulaştırınız; 

i. Talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren formun imzalı bir nüshasını; 



HEKSAGON İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş Teşvikiye Mah. Vali Konağı Cd. Korman 

Apt. No:100 D.8 Şişli/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici resmi belgeler (Örneğin kimlik fotokopisi) 

ile bizzat elden iletebilirsiniz. 

ii. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici resmi belgeleri Noter kanalıyla gönderebilir veya 

iii. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri elektronik ortamda; 

…………. 

adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, 

iv. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve 

Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, 

Veri Sorumlusu olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde 

sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. 

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu 

dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine 

ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar dikkate 

alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği 

takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK:2 

HEKSAGON İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş  

AÇIK RIZA BEYANI 

 

HEKSAGON İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş (“Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nun 

 (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Aydınlatma Metni 

sınırları çerçevesinde; 

 

• Ürün ve hizmetlerin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi adına pazarlama operasyonlarının 

yürütülmesi ve bu kapsamda her nevi bilgilendirme, tanıtım, reklam ve sair amaçlarlar  

dâhilinde işlenmesi, kullanılması, saklanması ve Şirket iş ortakları ile paylaşılması amacıyla, 

 

Özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık 

verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi 

düşünce vb.) de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı 

ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını, paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta 

tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Pazarlama Aydınlatma Metnini okuduğumu ve 

anladığımı, 

 

Kabul ediyorum 

 

Kabul etmiyorum 

 

 

Veri Sahibi 
 

 

Adı Soyadı 
 

 

Tarih 
 

 

İmza 
 

 

 

 

 

 

 


