
BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ  

 

Madde 1: Taraflar  

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), İstanbul Ticaret Sicili’nde 980211 no ile kayıtlı 19 Mayıs 

Mah. İnönü Cad. Tüzün İş Merkezi No:96 K:2 Kozyatağı Kadıköy/İstanbul adresinde mukim İstanbul 

Ticaret Sicili’ne 772068554700012 MERSİS no’lu, ile kayıtlı Skor Veri Analiz Hizmetleri A.Ş.’ye 

(“SKORVERİ” ya da “Şirket”) ait ve müşteri bazında değerlendirme yaparak ödeme limiti belirleyen bir 

yapay zeka skorlama sistemi olan taxit ürünü (“Ürün”) ile ilgili olarak, www.taxit.com.tr internet 

sitesine (“Site”) veya Ürün mobil uygulamasına (“Aplikasyon”) üye olunması sırasında, üye olan kişinin 

(“Üye”) elektronik olarak onay vermesi ile Şirket ile Üye arasında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  

Madde 2: Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı 

Sözleşme’nin konusu, Şirket ile Üye arasında Ürün’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve 

yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme sadece Site/Aplikasyon’a üyeliği sağlamakta olup; Ürün 

kapsamındaki hizmetleri alabilmek için ayrıca ilgili hizmet sözleşmelerinin imzalanması gerekir. 

Sözleşme, işbu Sözleşme ile Site/Aplikasyon içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin 

olarak Şirket tarafından yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanları kapsamaktadır. 

Üye, Site/Aplikasyon’a üye olurken, Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını 

ve Sözleşme hükümleri ile Site/Aplikasyon içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin 

olarak Şirket tarafından açıklanan her türlü beyanı kabul etmiş olduğunu ve söz konusu beyanlarda 

geçen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

Madde 3: Sözleşme’nin Süresi ve Feshi  

3.1  İşbu Sözleşme onaylandığı anda yürürlüğe girecek ve Taraflarca feshedilmediği veya üyelik iptal 

edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.   

3.2  Taraflar, her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden ve diğer tarafa uygun bir şekilde 

bildirmek kaydıyla ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan işbu Sözleşme’yi 

feshetme hakkına sahiptir. Şirket, Üye tarafından yapılacak fesih bildiriminin kendisine ulaşmasından 

itibaren 15 (onbeş) gün içinde üyeliği iptal edecektir.  

3.3 Şirket, Üye’nin işbu Sözleşme’de öngörülen herhangi bir yükümlülüğüne veya hukuka ya da 

mevzuata aykırı herhangi bir eylem ve işlemi nedeniyle herhangi bir ihbar ve ihtarda bulunmaksızın 

kullanım hakkını sınırlandırabilir, durdurabilir veya üyeliğini iptal edebilir. Bu hallerde Üye, Şirket’ten 

herhangi bir zarar, hak ve alacak talep ve tahsil edemez. 

Madde 4: Üyelik ve Ürün Kullanım Şartları  

4.1 Üyelik, üye olmak isteyen kişinin Site/Aplikasyon’da üye olmak için istenen kimlik bilgilerini ve 

kayıt için gerekli olan diğer bölümleri doldurarak göndermesi ile Şirket tarafından kayıt işleminin 

yapılması ve onaylanması ile tamamlanır.  

4.2 Üye işbu Sözleşme’nin onaylanması sırasında Site/Aplikasyon’da belirttiği bilgilerin (ad-soyad, 

TCKN, adres, telefon, e-posta vb.) doğru, eksiksiz, güncel ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt 

eder.  Şirket, Üye tarafından verilen bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu tespit, taahhüt ve 

garanti etmekle sorumlu olmadığı için bu sebeple ortaya çıkacak zararlardan da sorumlu olmayacaktır.  

http://www.taxit.com.tr/


4.3 Üye, işbu Sözleşme’nin imzalanmasından sonra Site/Aplikasyon üzerinden Şirket’e bildirdiği 

bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği derhal Şirket’e bildirmek ve üyelik sistemindeki 

bilgileri güncellemek zorundadır. Üye’nin iletişim bilgileri dahil herhangi bir bilgisini güncellemesi 

halinde, kişisel veriler ile elektronik ticari iletişim hususunda verdiği izin değişen/güncellenen yeni 

bilgiler için de geçerli olacaktır.  

4.4 Üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili 

olmak ve Şirket tarafından işbu Sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya 

süresiz olarak yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Bu şartları taşımayan kişiler üyelik kayıt işlemlerini 

tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakları kullanamayacaklardır.  

4.5 Üye, kayıt işlemlerini yerine getirirken, Site/Aplikasyon’u kullanırken ve mevcut hizmetlerle 

ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme’deki tüm şartlara, Site/Aplikasyon’da belirtilen 

kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yalnızca hukuka uygun amaçlarla 

Site/Aplikasyon üzerinde işlem yapacağını ve yaptığı işlemlerle ilgili hukuki ve cezai sorumluluğun 

kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.6 Üye, kullanıcı şifresini ve sisteme giriş yapmasını sağlayan diğer bilgileri başkalarıyla 

paylaşamayacağını, bu bilgilerin güvenliğinden, saklanmasından, üçüncü kişilerin erişiminden uzak 

tutulması gibi hususlardan kendisinin sorumlu olduğunu, bu bilgilerin kendisinden başka biri tarafından 

kullanılmasından Şirket’in doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir suretle sorumlu olmadığını, söz konusu 

bilgilerde değişiklik olması halinde sistemde gerekli düzeltmeleri yapacağını kabul ve beyan eder. 

4.7  Üye’nin Ürün’den elde ettiği/edeceği bir takım bilgiler banka bilgileri dahil olmak fakat bununla 

sınırlı olmamak üzere gizli bilgi kapsamında olup, bu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından ve 3.kişilerle 

paylaşılması halinde doğan  ve/veya doğabilecek tüm zararlardan münferiden Üye sorumludur.  

4.8 Üye, Site/Aplikasyon ile elde ettiği bilgileri başka bir mecrada veya internet sitesinde 

yayınlamayacağını, link vermeyeceğini kabul ve beyan eder.  

4.9  Üye, internet ve müşteri iletişim hizmetine erişimi sağlayacak gerekli ve yeterli donanımı, 

yazılım programını ve bunların çalışması için güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.  

4.10 Üye sadece tek hesap açma hakkına sahip olduğunu ve birden fazla hesap açmayacağını kabul, 

beyan ve taahhüt eder.  

4.11 Üye, üyelik bilgilerinin Şirket tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık teşkil 

etmeden ve aydınlatma metni çerçevesinde Ürün’ü kullanan iş ortakları ile paylaşılabileceğini ve bu 

sebeple Şirket’ten tazminat da dahil olmak üzere herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan 

ve taahhüt eder. 

4.12 Üye, Site/Aplikasyon aracılığı ile ulaştığı diğer site/aplikasyonların kendilerine ait gizlilik-

güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerli olduğunu bildiğini, içerik görmek veya başka herhangi 

bir amaç ile ulaştığı site/aplikasyonlar ile bu mecralardan kendisine gelen her türlü bildirimden, bu 

site/aplikasyonların etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, 

servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar 

ve kayıplardan Şirket’in hiçbir suretle sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

Madde 5: Diğer Hükümler  



5.1 Üye, işbu Sözleşme kapsamında vereceği bilgilerin Şirket tarafından muhafaza edilip 

arşivleneceğini, işlenebileceğini, güncellenebileceğini, 3.kişilerle paylaşılabileceğini kabul eder.  

5.2  Üyelik işlemlerinin ispatında Şirket ve internet kayıtları ile GSM operatörü kayıtları esas 

alınacaktır.  

5.3 Şirket, kendisinden kaynaklanmayan sebeplerin varlığı veya bakım-onarım gibi planlı hallerde, 

genel bir bildirim yapmak suretiyle Site/Aplikasyona erişimi durdurma hakkına sahiptir.  

5.4  Site/Aplikasyon ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi ve kullanımı 

konusunda; Site/Aplikasyon içinde yer alan 3.kişilere ait olanlar hariç olmak üzere tüm fikri-sınai haklar 

ve mülkiyet hakları Şirket’e aittir.  

5.5 Şirket, işbu Sözleşme’yi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir, 

dilediği zaman işbu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. Şirket’in Sözleşme’de yapacağı 

değişiklikler, tarih belirtilerek Site/Aplikasyon üzerinden yayınlanır ve yayınlanma tarihinde yürürlüğe 

girer. 

5.6 Şirket, Site/Aplikasyon üzerinden sunacağı içerik ve/veya hizmetlerin kapsam ve niteliğini 

belirlemekte tamamen serbest olup Şirket, Site/Aplikasyon’da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş 

addedilecektir.   

Üye tarafından okunarak kabul edilen ve onaylanan bu Sözleşme kalıcı veri saklayıcısı ile Üye’nin 

Site/Aplikasyon’da bildirdiği e-posta adresi ile Üye’ye teslim edilmiştir.  
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