
 
 

 

 

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI  

1. Borç Sorgulama Ekranı ile, Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 

143. Maddesi uyarınca bankalar ve diğer mali kuruluşlardan devir ve temlik alınmış olan alacaklar 

nedeniyle Dünya Varlık Yönetim A.Ş'ye borçlu bulunan gerçek ve tüzel kişiler, temlik eden banka veya 

diğer mali kuruluş bazında güncel borç bakiyelerini öğrenebilirler.  

2. Kullanıcıdan talep edilen bilgilerin verilmemesi halinde sorgulama yapılamayacaktır. Toplanan bilgiler 

hesap güncellemeleri ve alacağın çözümlenmesine yönelik işlemler için kullanılabilecektir. Dünya Varlık 

Yönetim A.Ş. istenen bilgilerin saklanmasından sorumlu tutulamaz. Gerek kullanıcıdan istenecek 

bilgilerin ve gerekse sorgulama sonucunda ulaşılacak bilgilerin kötü niyetli kişi ve yazılımların eline 

geçmesinden Dünya Varlık Yönetim A.Ş. sorumlu tutulamaz.  

3. Dünya Varlık Yönetim A.Ş. sorgulama sonucunda ulaşılacak bilgilerin doğruluğunu ve kesinliğini 

taahhüt etmemektedir. Bilgilerde var olabilecek yanlışlıklar ve eksikliler yüzünden sorumlu tutulamaz. 

Bilgi ve veriler hakkında herhangi bir açıklama yapma ve beyanda bulunma, bilgi ve veriyi onaylama ve 

tasdik etme sorumluluğu bulunmamaktadır.  

4. Borç Sorgulama Ekranının kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir sorumluluk ve zarardan 

Dünya Varlık Yönetim A.Ş sorumlu tutulamaz. Kullanıcılardan veya kullanıcıların verdiği yanlış bilgilerden 

kaynaklanabilecek herhangi bir sorumluluk ve zarardan Dünya Varlık Yönetim A.Ş sorumlu tutulamaz.  

5. Kimlik doğrulama amacıyla kullanıcıdan istenen bilgilerin kullanıcıya ait olmaması, kötü niyetli 

kişilerce, yasa dışı yollarla ya da haksız olarak elde edilmiş olması, kanuna aykırı ya da haksız amaçla 

kullanılmasından Dünya Varlık Yönetim A.Ş sorumlu olmayıp, her türlü zarar ve sorumluluk kullanıcıya 

aittir.  

6. Borç sorgulama ekranından yararlanan gerçek ve tüzel kişiler yukarıda sayılan tüm koşulları kabul 

etmiş sayılır. 

 

ÇEREZ POLİTİKASI 

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu Çerez Politikası ile siz sevgili 

ziyaretçilerimizi, web sitemizde hangi çerezleri, hangi amaçla kullandığımız ve çerez ayarlarınızı nasıl 

değiştireceğiniz konularında kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz. 

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler vasıtasıyla, ne tür kişisel verilerinizin hangi amaçla 

toplandığı ve nasıl işlendiği konularında, kısaca bilgi sahibi olmak için lütfen bu Çerez Politikasını 

okuyunuz. Daha fazla bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 

Çerez Nedir? 

Çerezler, kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde kullanabilmeleri adına, cihazlarına 

kaydedilen küçük dosyacıklardır. Çerezler vasıtasıyla kullanıcıların bilgilerinin işleniyor olması sebebiyle, 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kullanıcıların bilgilendirilmeleri ve onaylarının 

alınması gerekmektedir. 



 

Bizler de siz sevgili ziyaretçilerimizin, web sitemizden en verimli şekilde yararlanabilmelerini ve  kullanıcı 

deneyimlerinin geliştirilebilmesini sağlamak adına, çeşitli çerezler kullanmaktayız. 

Çerezler İle İşlenen Kişisel Veriler Nelerdir? 

Kimlik (isim, soy isim, doğum tarihi vb.) ve iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum vb.) 

bilgileriniz tarafımızca, çerezler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de 

analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan 

elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi 

çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir. 

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır? 

Web sitemizde, şüpheli eylemlerin tespiti yoluyla güvenliğin sağlanması, kullanıcıların tercihleri 

doğrultusunda işlevsellik ve performansın artırılması, web sitesi kullanım hizmetlerinin geliştirilmesi ve 

kişiselleştirilmesi ile bu hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması, sözleşmesel ve hukuki sorumlulukların 

yerine getirilmesi amaçlarıyla çerezler kullanılmaktadır.  

Çerezler Nasıl Yönetilmektedir? 

Bilgisayarınızda hâlihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez 

kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık 

gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilirsiniz. 

 

Daha ayrıntılı bilgi için info@dunyavarlik.com e-mail adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

 

 


