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Sözleşme No :                                                                          Sözleşme Tarihi:  

 

TWİZY KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 

 

1. TARAFLAR: Bir yanda adresi Murat Reis Mah. Nuhkuyusu Cad. 287/1 Üsküdar İSTANBUL olan 

ünvanı DEMİRKOLLAR ARAÇ KİRALAMA SATIŞ İTHALAT VE İHRACAT TİCARET 

LTD.ŞTİ. ile diğer tarafta işbu sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişi arasında işbu Motorlu 

Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi Genel Koşulları imzalanmıştır. KİRALAYAN’ın KİRACI ya 

farklı tarihlerde bile olsa teslim ettiği her bir araç için Araç Teslim Formu düzenlemesi halinde, bu 

araçlar için dahi bu sözleşme şartlarının, yapacağı tüm kiralamalarda geçerli olacağını KİRACI kabul, 

beyan ve taahhüt eder.  

2. TANIMLAR: Aşağıda yazılı kavramlar sözleşmede aksi belirtilmediği müddetçe aşağıda yazılı 

anlama gelirler.  

KİRALAYAN: DEMİRKOLLAR ARAÇ KİRALAMA SATIŞ İTHALAT VE İHRACAT TİCARET 

LTD.ŞTİ  

KİRACI: İşbu genel koşullar ve kira sözleşmesini imza eden gerçek veya tüzel kişiyi,  

KULLANICI/SÜRÜCÜ: Kira sözleşmesi/araç teslim formunda aracı kullanacak kişi olarak belirtilen 

sürücüyü,  

ARAÇ: Marka, model, plaka ve sair özellikleri kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilen ve 

kira süresi boyunca KİRACI’ya kullandırılmak üzere kiralanan motorlu kara nakil vasıtasını,  

GENEL KOŞULLAR: İşbu Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi Genel Koşullarını,  

KİRA SÖZLEŞMESİ: Kiralanan aracın grup, marka, model, plaka, sair özellikleri ve kira süresi, kira 

bedeli, ek ürün, güvence/sigorta ve sair hususların düzenlendiği Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama 

Sözleşmesi’ni  

3. KONU: İşbu Genel Koşullar’ın konusu, kira sözleşmesi ile KİRACI’ya kullandırılmak üzere 

kiralanan aracın kira koşulları ve bunun karşılığında belirlenen kira ve sair bedellerin KİRACI 

tarafından ödenmesinin şekil ve şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin 

belirlenmesidir.  

4. ARACIN KULLANIMI:  

4.1. Kira sözleşmesi ile araç, kira süresince KİRACI’ya kiralanmış olup, KİRACI, aracı kira 

sözleşmesi, sözleşme ek/leri, araç teslim formu ve işbu genel koşullarda belirtilen hususlara uygun 

olarak kullanmayı, kira ücreti ile kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşullarda belirtilen 

ücretleri/bedelleri ödemeyi ve kira sözleşmesi, araç teslim formu ile işbu genel koşullarda belirtilen 

tüm hususları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.  

4.2. Araç, KİRALAYAN tarafından KİRACI’ya tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuarı, teçhizatı 

ve avadanlıklarıyla birlikte ve periyodik bakımları tam ve eksiksiz olarak, araç teslim formu ile teslim 

edilmiştir. KİRACI, aracı, araç teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere, kaporta ve mekanik 

açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir kaza veya hasar izi bulunmadığını kabul 

eder.  

4.3. KİRACI, araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanım kılavuzunun içinde yazılı hususlara 

uymayı, aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi ve aracın iyi durumda bulunmasını 

sağlamayı kabul ve taahhüt eder.  

4.4. KİRACI, aracı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili bütün yasal hükümlere uygun olarak, Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRACI, sayılanlarla sınırlı 

olmaksızın, aracı aşağıda açıklanan şekillerde kullanmayacak olup, aksi takdirde ortaya çıkan ceza ve 

her türlü masraftan sorumlu olacaktır:  

a) Gümrük mevzuatı ve sair yasalara aykırı maddelerin taşınmasında,  

b) Yasa dışı işlerde,  

c) Herhangi bir vasıta vs. itmekte veya çekmekte,  
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d) Ticari maksatla yolcu veya eşya taşınmasında,  

e) Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şahsi yük/eşya taşınmasında,  

f) Alkol veya uyuşturucu madde almış veya ehliyetsiz olarak veya kira sözleşmesinde sürücü veya ek 

sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından kullanılmasında,  

g) Motor sporlarında (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, yarış, ralli, hız denemeleri vb.),  

h) Aracın marka ve modeline uygun olmayan yer ve şartlar (kum veya dağlık arazi, dere yatağı, bataklık 

vb.) ile aracın teknik yapısı ve dayanma gücüne uygun olmayan yer ve yollarda,  

i) Olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında,  

j) Karayolu dışında veya tarifesiz feribotlarda,  

k) Hayvan taşımacılığında.  

l) Aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal vb. nesnelere çarpma 

neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini almış olsa dahi 

ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4.5. Araç, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek olan geçerli süreye 

haiz sürücü belgesi ve yaş sınırı bakımından yeterliliği sağlamış olan sürücü ve/veya ek sürücü/ler 

tarafından kullanılacaktır.  

4.6. KİRACI, araçta KİRALAYAN’ın yazılı izni olmadan hiçbir değişiklik yapmamayı kabul ve 

taahhüt eder.  

4.7. KİRACI, sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, 

tedbirsizlik vb. nedenler ile oluşan her türlü mekanik ve elektrik sistemi hasarları, kira kayıpları ile 

üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek tüm masraflar da dâhil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, 

ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.   

4.8. KİRALAYAN, gerekli görmesi halinde, sebebi ne olursa olsun işbu kira sözleşmesini tek taraflı 

olarak fesih edebilir. Bu durumda KİRACI, aracı derhal KİRALAYAN’a iade etmeyi kabul, beyan ve 

taahhüt eder..  

4.9. KİRALAYAN, söz konusu aracı, KİRACI’nın şahsi kullanımı amacı ile kiraya vermektedir. İşbu 

sözleşme, KİRACI’ya araç üzerinde hiçbir hak vermez. KİRACI’nın kiraladığı aracı yeniden kiraya 

verme hakkı yoktur.  

4.10. KİRACI, kiraladığı araçlarla ilgili KİRALAYAN a 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanun’un kapsamında kullandığı araca başta araç takip sistemi olmak, ancak bununla sınırlı olmamak 

üzere coğrafi yer tanımlamasını, motor blokajı sağlayan sistemler, e-mail, telefon ve kredi kartları ile 

ilgili tüm izinleri verdiğini ve bu izinler için gerekli olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4.11. KİRACI, kiralanan araçta/larda hasar ve/veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı 

arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından sorumludur.   

4.12. KİRACI, alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanımında veya başkalarına 

kullandırımında resmi makamlara karşı oluşacak ceza ve sorumluluklarının dışında KİRALAYAN’a 

2500 (iki binbeşyüz) TL + KDV ceza ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4.13. Yağmur, Fırtına, Dolu, Buzlanma ve Kötü Arazi ve yol Şartlarında KİRACI aracı koruyup 

kollamak zorundadır. Bu tip bir durumdan kaynaklı araca gelebilecek zararlar KİRACI ya aittir.  

5. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME: 

5.1. KİRACI, ödemeleri kendisine iletilen şekilde yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.  

6. SİGORTA VE SORUMLULUK: 

a) KİRACININ kaza anında alkollü olduğunun ve/veya uyuşturucu etkisi altında bulunduğunun tespit 

edildiği durumlarda, 

b) Trafik kaza zaptının düzenlenmediği veya alkol raporunun alınmadığı durumlarda,  

c) Trafik kaza tutanağı, alkol raporu, kazaya karışan araçlara ait ruhsat fotokopileri, trafik sigorta poliçe 

fotokopileri, sürücü belgelerinin fotokopileri, görgü tespit tutanağı ile KİRALAYAN’ın talep edeceği 

beyan ve sair belgelerin tam ve eksiksiz olarak kaza/olay tarihinden itibaren en geç 2 gün içerisinde 

KİRALAYAN’a ibraz edilmemesi/edilememesi durumunda,  
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d) Trafik yasalarına ve/veya iş bu sözleşmenin 4.4. maddesinde sayılan hususlara aykırı vasıta 

kullanılması halinde, kasıtlı kazalarda,  

e) KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı 

kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,  

f) Araç kira ücretinin ödenmediği, temerrüte düşüldüğü durumlarda. KİRACI’nın bahse konu güvence 

ve sigortalardan yararlanabilmesi için (c) bendinde belirtilen belgeleri eksiksiz olarak KİRALAYAN’a 

ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde bu güvence ve sigortalardan yararlanılamayacağı gibi 

KİRALAYAN işbu belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibrazı tarihine kadarki döneme ilişkin işleyecek 

kira bedellerini de ayrıca talep ve tahsil etmeye yetkilidir.  

6.3. KİRACI ve ek sürücü/ler, kaza halinde aşağıda belirtilen önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür:  

a) KİRALAYAN’a, 09:00-18:00 saatleri arasında 05525092252 (18:00-09:00) saatleri arasında 

05324544801 numaralı telefonları arayarak derhal bilgi vermek,  

b) Aracı yerinden oynatmadan en yakın Polis veya Jandarma merkezine başvurarak kaza, hasar, 

hırsızlık, kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporunun alınmasını sağlamak,  

c) Aracın kaza mahallindeki fotoğraflarını çekmek,  

d) İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,  

e) Mevcut olmayan kusur sorumluluğu kabullenmemek,  

f) Çift taraflı kazalarda tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, bunun 

mümkün olmadığı durumlarda ehliyet no, verildiği il bilgisi, trafik sigorta poliçesinin yapıldığı sigorta 

şirketi ünvanı ve poliçe numaraları vs. bilgileri almak,  

g) Yeterli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek,  

h) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları kaza/olay tarihinden itibaren en geç 48 saat içerisinde 

KİRALAYAN’a ulaştırmak,  

i) Maddi, ölümlü ve/veya bedeni zararla sonuçlanan bir kaza meydana gelmesi halinde durumu derhal 

en yakın polis veya jandarma görevlilerine ve/veya ilgili resmi mercilere bildirmek,  

6.4. KİRALAYAN, KİRACI tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir eşyanın kaybından 

veya zarar görmesinden veya çalınmasından veya aşırılmasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

6.5. KİRALAYAN, aracın üreticisi olmayıp, aracın ya da yedek parçalarının üretim hatası nedeniyle 

meydana gelebilecek zarar, kayıp ve tazminatlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

6.6. Aracın kira süresi dışında ve/veya kira sözleşmesinde belirtilen sürücü/ek sürücüler dışında üçüncü 

kişiler tarafından veya yaş ve/veya ehliyet yılı sınırına uymayan sürücü ve/veya ek sürücü/ler 

tarafından veya yasalara veya kira sözleşmesi ve genel koşullara aykırı şekilde kullanılması halinde, 

KİRACI tarafından bedel/leri ödenmiş olsa dahi yukarıda belirtilen güvenceler ve sigortalar geçersiz 

olup, KİRACI sigorta, güvence ve yasal haklardan istifade edemez.  

6.7 Aracın hizmet dışı kalmasından dolayı oluşabilecek zararlardan KİRALAYAN sorumlu değildir.  

6.8 Araçlar Full Kaskoludur. Tur kapsamında trafik kurallarına uyulduğu halde oluşabilecek kazalar 

Quick sigorta ile full kaskolu olarak işlem yapılmaktadır. 

7. KİRALANAN OTOMOBİLLERİN İADESİ:  

7.1. KİRACI’nın, kiraladığı aracı, erken iade etmek istemesi durumunda, ücret iadesi yapıp yapmamak, 

KİRALAYAN’ın takdirindedir. Rezervasyon veya kiralama bedeli peşin ödenmiş olup da aracın 

süresinde teslim alınmaması durumunda ise, tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek ve 

KİRALAYAN’ın süresinde alınmayan aracı rezervasyon/bedeli peşin ödenen kiralama süresi boyunca 

bekletme yükümlüğü de olmayacaktır. Zamanında teslim alınmayan aracın rezervasyon süresi içinde 

herhangi bir zamanda alınmak istenmesi durumunda, KİRALAYAN’ın bu talebi karşılayıp 

karşılamaması, o anda mevcut araç durumuna bağlı olup KİRALAYAN araç tedarik etmeye mecbur 

tutulamaz.  

7.2. KİRACI aracın iadesi esnasında tespit edilen olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve 

zarardan sorumlu olup, KİRALAYAN tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. 

Ayrıca KİRALAYAN araçtaki hasar ve eksiklikleri teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde detaylı 

olarak inceleme ve KİRACI’ya bildirme hakkına sahiptir.  
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7.3. KİRACI, bütün uzatmalar için KİRALAYAN’a başvuracak ve KİRALAYAN’ın yazılı onayını 

alacaktır.  

7.4. Aracın iade tarih ve saatinde teslim edilmemesi halinde KİRACI, ilk 1 saat ve üzeri gecikmeler 

için günlük kira bedelinin 1/3’ü, 2 saat ve üzeri gecikmeler için 2/3’ü, 3 saat ve üzeri gecikmelerde 1 

tam günlük ücret ve 24 saat ve üzeri gecikmelerde her gün için o araca ait en yüksek günlük kira 

bedelini ödemek ile yükümlüdür.  

8. FESİH HAKKI, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE CEZAİ ŞART:  

8.1. İşbu genel koşullar ve kira sözleşmesi, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, kiralanan 

aracın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullar hükümlerine uygun olarak KİRALAYAN’a 

iade edilmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.  

8.2.KİRALAYAN, gerek görmesi durumunda, kira süresi içerisinde herhangi bir sebep 

göstermeksizin, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi ve genel koşulları 

tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.  

8.3. KİRACI’nın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunda yer alan yükümlülük ve 

taahhütlerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen uymaması halinde KİRALAYAN, 

hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi ve genel koşulları, tek taraflı ve 

tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.  

8.4. Aracın perte çıkmasında KİRACI’nın kusurlu olduğu durumlarda, araç kasko değerinin %15’i 

kadar aracı kusurlu kullanım cezası ödemeyi KİRACI kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9. CEZAİ YÜKÜMLÜLÜK: 

KİRACI, KİRALAYAN’a ait aracı kira süresi sonunda derhal veya kira sözleşmesi ve genel koşulların 

her ne sebeple olursa olsun feshedilmesi halinde fesih tarihinden itibaren 3 saat içerisinde iade 

edeceğini taahhüt eder. Gecikmeye ilişkin kira bedeli tahsil edilmiş olsa dahi, aracı iade etmemesi 

halinde KİRACI, TCK 155 maddesi gereğince Güveni Kötüye Kullanma suçunu işlemiş olacağını 

bildiğini beyan eder. 

10. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: 

13.1. İşbu hukuki ilişki sebebiyle ve/veya taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda 

Türk Hukuku uygulanacak olup; uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran İstanbul Anadolu Yakası 

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

13.2. KİRACI’nın yabancı uyruklu olması halinde KİRACI işbu sözleşme ile ilgili olarak TÜRK 

Mahkemelerinden alınan ilamın kendi ülkesinde dahi uygulanmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

11. TEBLİGAT: 

Taraflar, işbu genel koşullar ve/veya kira sözleşmesi ve/veya sözleşme ekleri ve/veya teslim 

belgelerinde yazılı adres, email adresi ve GSM numaralarının kanuni tebligat adresleri olduğunu, 

bunlarda yapılacak değişikliği diğer tarafa 3 gün içinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere 

yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, kabul, beyan 

ve taahhüt ederler.  

12. TWIZY TUR ŞARTLARI  

20.1. Kiralayan tur esnasında, tüm trafik ve tur kurallarına uyacağını, zorunluluklar dışında öndeki 

aracı geçmeyeceğini, rotanın dışına çıkmayacağını, kayıtlı kullanıcılar (Kullanıcı 2) dışında kimseye 

aracı teslim etmeyeceğine ve kimseyi arabaya indirip bindirmeyeceğini, diğer kullanıcıları tehlikeye 

sokacak hareketler yapmayacağını, tur rehberinin kurallarının dışına çıkmayacağını; TWIZY TUR ve 

TWIZY kullanımı konusunda tüm cezai şartnameyi okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder. 

 

 

 

 

 

 

Tarih:  
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KİRALAYAN: 

Firma ismi: DEMİRKOLLAR ARAÇ KİRALAMA 

SATIŞ İTHALAT VE İHRACAT TİCARET 

LTD.ŞTİ  

Merkez Adres: Murat Reis Mah. Nuh kuyusu Cad. 

No: 287/1 Üsküdar İSTANBUL 

Vergi Dairesi ve No: Üsküdar Vd. 288 053 0628 

Tel: 0 552 509 22 52 

 

 

 

E mail: info@twizytur.com 

 

Yetkili Ad Soyadı:  

Kaşe /imza:  

 

 

 

 

 

 

GARANTÖR KURUMSAL KİRALAMA:  

İsim Soyisim/Ünvan: 

 

 

Adres:  

 

 

Tc No./Vergi Dairesi ve No: Tel: 

E mail:  

 

Yetkili Ad Soyadı:  
Sözleşmeyi okudum ve bana anlatıldı. Değiştirilmesini 

istediğim herhangi bir madde yoktur. Sözleşmeye ileride 

herhangi bir itirazda bulunmayacağımı kabul, beyan ve 

taahhüt ederim.  
Kaşe /imza:  

 

KİRACI: 

İsim Soyisim/Ünvan :  

 

Adres:  

 

 

 

Tc No./Vergi Dairesi ve No:  

 

Tel:  

E mail: 

Yetkili Ad Soyadı:  
Sözleşmeyi okudum ve bana anlatıldı. Değiştirilmesini 

istediğim herhangi bir madde yoktur. Sözleşmeye ileride 

herhangi bir itirazda bulunmayacağımı kabul, beyan ve 

taahhüt ederim.  
Kaşe /imza: 

KİRACI KULLANICI 2: 

İsim Soyisim/Ünvan:  

 

Adres:  

 

 

 

Tc No./Vergi Dairesi ve No:  

 

Tel: 

E mail:  

Yetkili Ad Soyadı:  
Sözleşmeyi okudum ve bana anlatıldı. Değiştirilmesini 

istediğim herhangi bir madde yoktur. Sözleşmeye ileride 

herhangi bir itirazda bulunmayacağımı kabul, beyan ve 

taahhüt ederim.  
Kaşe /imza:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 
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Şirketimiz DEMİRKOLLAR ARAÇ KİRALAMA SATIŞ İTHALAT VE İHRACAT TİCARET 

LTD.ŞTİ. adına, siz değerli müşterilerimizin temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel 

verilerin korunmasına hizmet eden veri güvenliği ilkeleri, ilgili kişilerin hakları ve kişisel verilerin 

işlenme usul ve esaslarını ihtiva eden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) ve 

Şirketimiz Politikası hakkında bilgilendirmek istiyoruz.  

 

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

Firmamız tarafından işlenen “kişisel veri” ifadesi; müşterilerimizin: Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, 

Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Konum Bilgisi, Görüntü ve Ses, 

Finansal Bilgi, Pazarlama Bilgisi, Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisini kapsamaktadır. 

KVKK uyarınca “kişisel veri" olarak kabul edilen kullanıcılarımızın işbu verileri, kullanıcı sözleşmesi 

veya hizmetlerimizin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve 

özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin gerektirdiği hallerde, Veri Sorumlusu 

sıfatıyla, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere uygun olarak ve ancak Kanun’da açıklanan kişisel 

verilerin işlenme şartları çerçevesinde ve burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde; elde 

edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla 

güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü 

kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer 

şekillerde işleyebilecektir. 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

Kişisel verilerinizin işlenme amaç ve hukuki sebepleri; başta her türlü ürün ve hizmetlerimizin 

sunulabilmesi ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi olmak üzere; araç kiralama hizmetinin ifasını 

sağlayabilmek için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, işlemek ve paylaşmak; elektronik 

veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; araç ve sürüş 

güvenliğini sağlamak, araç kiralama hizmetinde kayıtlı işlem gerçekleştirme yükümlülüğümüze 

uyumluluğun sağlanması, yerel ve uluslararası mevzuat ve tüm otoritelerce öngörülen bilgi saklama, 

raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri 

iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek; size özel ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata 

geçirmek, müşteri memnuniyetini artırmak, güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızı 

geliştirmek, destek ihtiyaçlarınıza yanıt vermek olmak üzere, yasal yükümlülük gereği veya hizmet 

ifası ile bağlantılıdır.  

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ 

Kullanıcılarımızın kişisel verileri, bizzat ilgili kişi tarafından iletilmesi ile olabildiği gibi, iş 

ortaklarından da edinilme suretiyle otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da 

elektronik ortamda toplanabilmektedir.  

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 

Firmamız, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin 

muhafazasını sağlamak amacıyla veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin 

etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Şirketimiz bu doğrultuda 

verilerinizin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve güvenliğini sağlamak adına gerekli teknik ve idari 

tedbirleri almaktadır. 

Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren hukuki sebebin ortadan kalkması ve/veya ilgili mevzuat 

uyarınca verileri saklanmakla yükümlü olduğumuz yasal sürelerin dolmasını takiben kişisel verileriniz 

Firmamız tarafından tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

 

 

 

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI  



 

7       

Şirketimiz, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, 

işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirketimizin hizmetlerinden 

faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere 

aktarılabilecektir.  

7. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZ 

KVKK’nın 28. maddesinde yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca 

şirketimize başvurarak:  

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp 

kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteme, 

• Kişisel verilerinizin yurt içinde ve yurt dışında paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme. 

• Kişisel verilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme,  

• KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok 

edilmesini talep etme, 

• Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere, verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini 

yönündeki taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme, 

• Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını 

düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme,  

haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız. 

İşbu taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafların, KVKK’nın 13. 

maddesi uyarınca tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır. 

 

8. KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA SORU VE TALEPLERİNİZ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri 

sorumlusu olan Şirketimize yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması 

Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede 

“yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir. 

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, 

• Noter vasıtasıyla,  

• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik 

imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, 

• İnternet sitesindeki KVK başvuru formu (Başvuru formu için tıklayınız) 

• Aşağıdaki e-posta adresine gönderilecek e-posta 

• Aşağıdaki fiziki posta adresine gönderilecek imzalı posta veya kargo. 

 

Unvan: Demirkollar Araç Kiralama Satış İthalat ve İhracat Ticaret Ltd.Şti. 

Mersis no: 288053062800013 

E-posta adresi: info@twizy.tur  

Fiziki Posta adresi: Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sk. No:3 Kadıköy /İstanbul 
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AÇIK RIZA BEYANI 

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Aydınlatma Metni ve şirket 

tarafından düzenlenmiş politikalar kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz 

Demirkollar Araç Kiralama Satış İthalat ve İhracat Ticaret Ltd. Şti. tarafından 

bilgilendirildiğimi, ilgili politikaları okuyup anladığımı ve özgür irademle 

imzaladığımı, kişisel verilerimin işlenmesini ve şerh düşmediğim tüm hususları açık bir 

rıza ile kabul ettiğimi arz ederim.  

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçlarla kişisel 

verilerimin yurt dışına aktarılmasına ve yurt dışı sunucularına aktarılmasına veya bulut 

bilişim sistemlerine aktarılmasına izin veriyorum. 

 

Görüntü ve video kaydımın alınmasına, sosyal medyada paylaşılmasına izin veriyorum.  

Demirkollar Araç Kiralama Satış İthalat ve İhracat Ticaret Ltd.Şti. tarafından veya bir 

aracı firma vasıtasıyla hizmetlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama 

makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi 

vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen 

veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, 

kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul ediyorum. 

 

 

İSİM & SOYAD 
 

TELEFON 
 

E-POSTA 
 

İMZA 
 

 


