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TURİNDEX TURİZM SEYAHAT ACENTASI: Mülk�yet durumu aşağıda bel�rt�lm�ş olan A Grubu Seyahat Acenteler�

TİMM PRO TURİZM DAN.TİC.LTD.ŞTİ.  A grubu seyahat acentes� �şletme belgel� Tur�ndex Tur�zm  sah�b� 
statüsündek� tüzel k�ş� (kısaca Tur�ndex  olarak anılacaktır.)

TİMM PRO TURİZM DAN.TİC.LTD.ŞTİ.   :A grubu seyahat acentes� �şletme belgel� Tur�ndex Tur�zm Seyahat 
Acentes�'n�n sah�b� statüsündek� tüzelk�ş� (Kısaca Tur�ndex Tur�zm olarak anılacaktır.)

KULLANICI/ZİYARETÇİ: İş bu web s�teler�n� herhang� b�r amaçla kullanan gerçek veya tüzel k�ş�

WEB S�teler�: www.tur�ndex.com & www.tur�ndextransfer.com   adresler�nde �nternet ortamında kullanıma sunulan 
serv�s bütünü
Sözleşmen�n Konusu
İş bu sözleşmen�n konusu, kullanıcı / z�yaretç�n�n web s�teler�n� kullanarak veya Tur�ndex Tur�zm tarafından sunulacak 
olan satış, serv�s, mal� �şlemler, b�lg�lend�rme s�stem� ve b�lg�ler�n güncellenmes� h�zmetler�nden elektron�k ortamda 
faydalanmasına �l�şk�n olarak tarafların hak ve yükümlülükler�n� düzenlenmekt�r.
Web S�tes� İçer�ğ�
Tur�ndex & Tur�ndextransfer  web s�teler�nde mevcut olan b�lg�ler�n doğruluk ve güncell�ğ�n� sürekl� şek�lde kontrol 
etmekted�r. Ancak, web s�teler�ndek� b�lg�ler fi�l� değ�ş�kl�kler�n ger�s�nde kalab�l�r ve bu sebeple �lg�l� h�zmet�n güncel 
durumu �le s�telerde yer alan durumu arasında farklılık olab�l�r. Tur�ndex Tur�zm tarafından, web s�teler�ndek� b�lg�ler�n, 
güncell�ğ�, doğruluğu, şartları, kal�tes�, performansı, pazarlanab�l�rl�ğ�, bell� b�r amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla 
bağlantılı veya bağımsız d�ğer b�lg�, h�zmet veya ürünlere etk�s� hakkında herhang� b�r sar�h ya da zımn� garant� 
ver�lmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Tur�ndex Tur�zm    web s�teler�n�n �çer�ğ�nde her türlü değ�ş�kl�k ve 
yen�l�ğ� �sted�ğ� anda yapab�l�r. Bu değ�ş�kl�klerden dolayı doğab�lecek h�çb�r rezervasyon, satış veya b�lg� hatasından 
dolayı www.tur�ndex.com ,  www.tur�ndextransfer.com  s�tes�'ne ve sah�b� Tur�ndex Tur�zm sorumluluk yüklenemez.

www.tur�ndex.com , www.tur�ndextransfer.com  web s�teler�n�n sah�b� Tur�ndex Tur�zm'd�r. Bu sayfada bulunan b�lg�ler, 
res�mler, markalar, slogan, makale, fotoğraf, doküman, �şaret ve benzerler� �le sa�r fikr� mülk�yet haklarına �l�şk�n 
b�lg�ler�n korunmasına yönel�k programlar, sayfadüzen� ve�şbu web sayfasının sunumu Tur�ndex Tur�zm   
mülk�yet�nded�r. Tur�ndex Tur�zm önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, �şbu web sayfasındak� b�lg�ler�n ya da bu 
sayfaya �l�şk�n her tür ver�tabanı, web s�tes� b�ç�msel yapısı ve software- code'ların kısmen ya da tamamen 
kopyalanması, değ�şt�r�lmes�, yayımlanması, onl�ne ya da d�ğer b�r yöntem kullanılmak suret�yle gönder�m�, dağıtımı, 
satılması yasaktır. Bu sayfadak� b�lg�ler�n kısmen kopyalanması, basılması ancak t�car� olmayan k�ş�sel �ht�yaç �ç�n 
mümkündür. Ancak b�r nüshaya kadar �z�n ver�lm�ş olan k�ş�sel ve t�car� amaçlı olmayan çoğaltmalarda, Tur�ndex 
Tur�zm �n marka veya tel�f hakkı sah�b� olduğunun bel�rt�lmes� zorunludur.
Tarafların Hak Ve Yükümlülükler�

www.tur�ndex.com , www.tur�ndextransfer.com   s�teler�ne üye olan kullanıcı verd�ğ� tüm b�lg�ler�n doğruluğunu garant� 

eder. Kullanıcı kend�s�ne a�t b�lg�lerden ve yapılan tüm �şlemlerden ve bu �şlemlerden dolayı doğab�lecek tüm 

sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçükler�n veya hac�r altında bulunanların, �ş bu web s�tes�ne, vel�ler� veya 

vas�ler�nden �z�n almaksızın b�lg� sunmalarından ve �şlem yapmalarından Tur�ndex Tur�zm sorumlu tutulamaz. 

www.tur�ndex.com www.tur�ndextransfer.com   her an güncellenen s�teler olmasına karşın, s�teler üzer�ndek� tes�s/tur 

b�lg�ler�, fiyatlar, ödeme koşulları ve kampanyalar tems�l�d�r.  T�pografik ya da geç güncellemelerden kaynaklanan 

eks�k ya da hatalardan Tur�ndex Tur�zm sorumlu tutulamaz. Yapılan rezervasyonlarda her ürün ve ürün sağlayıcının 

kend� koşulları geçerl�d�r. Yapılan rezervasyonlarda her ürün ve ürün sağlayıcının kend� koşulları geçerl�d�r. 

Kullanıcı, bu ürünlerden herhang� b�r�ne rezervasyon yaptırmak �sterse, rezervasyon yaptırdığı ürünün a�t 

olduğu ürün sağlayıcının rezervasyon anındak� koşullarını kabul etm�ş sayılır. Türk Telekom hatları, uydu 

bağlantıları, �nternet serv�s sağlayıcılar g�b� �nternette �şlem yapmayı sağlayan hatlarda, bağlantılarda ve sa�r 

teknoloj�lerde veya d�ğer �let�ş�m s�stemler�n�n ya da taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasında veya 

bunlarla yapılan �let�ş�m ve taşıma sırasında meydana gelecek olan kaybolma, gec�kme, s�l�nme, hata, yanlış 

anlama veya mükerrer b�ld�r�mlerden Tur�ndex tur�zm h�çb�r şek�lde sorumlu değ�ld�r.

F�kr� Mülk�yet Hakları
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 Tur�ndex Tur�zm,  bu s�telere g�r�lmes�, s�teler�n�n ya da s�telerdek� b�lg�ler�n ve d�ğer ver�ler�n programların vs. 
kullanılması sebeb�yle, sözleşmen�n �hlal�, haksız fi�l, �şlem�n kes�nt�ye uğraması, hata, �hmal, kes�nt� hususunda 
ya da başkaca sebeplere b�naen, doğab�lecek doğrudan ya da dolaylı h�çb�r zarardan sorumlu değ�ld�r. Bu 
s�telere ya da l�nk ver�len s�telere g�r�lmes� ya da s�teler�n kullanılması �le Tur�ndex Tur�zm kullanım/z�yaret 
sonucunda, doğab�lecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve d�ğer masraflar da dah�l  olmak üzere her tür zarar 
ve talebe karşı sorumluluk kabul etmeyeceğ�n� beyan etm�şt�r. Tur�ndex Tur�zm yapacağı her türlü b�ld�r�m �ç�n 
öncel�kle kullanıcı/z�yaretç�n�n b�ld�rd�ğ� e-posta, telefon numarası vb. �let�ş�m adresler�n� kullanacaktır. Bu 
adres�n geçerl� b�r adres olması kullanıcı/z�yaretç�n�n sorumluluğundadır.

-Yayınlar/yazışmalar göndermek.

Web S�teler�nde Değ�ş�kl�k Yapma Hakkı

Tur�ndex Tur�zm  kullanıcı/z�yaretç� tarafından sunulan k�ş�sel ver�ler� (�s�m, elektron�k posta adres�, �ş ve ev 
adres�, telefon numarası, v.b.) hukuk� �l�şk�s� bulunan firmalar dışındak� üçüncü k�ş�lere satmaz, k�ralamaz veya 
h�ç b�r şek�lde kullandırtmaz.

Tur�ndex Tur�zm  bu b�lg�ler� aşağıdak� amaçlar �ç�n kullanacaktır: 

- Elektron�k posta �le basın bültenler� veya reklam amaçlı b�ld�r�mler göndermek

Tur�ndex Tur�zm �şbu web s�teler� ve s�te uzantılarında mevcut her tür h�zmet, ürün, s�teler� kullanma koşulları �le 
s�telerde sunulan b�lg�ler� önceden b�r �htara gerek olmaksızın değ�şt�rme, s�teler� yen�den organ�ze etme, yayını 
durdurma hakkını saklı tutar. Değ�ş�kl�kler s�telerde yayım anında yürürlüğe g�rer. S�teler�n kullanımı ya da 
s�telere g�r�ş �le bu değ�ş�kl�kler de kabul ed�lm�ş sayılır. Bu koşullar l�nk ver�len d�ğer web sayfaları �ç�n de 
geçerl�d�r.  Bu değ�ş�kl�klerden dolayı doğab�lecek h�çb�r rezervasyon, satış veya b�lg� hatasından dolayı 
www.tur�ndex.com , www.tur�ndextransfer.com  s�teler� ve sah�b� Tur�ndex Tur�zm  sorumluluk yüklenemez 
üçüncü Part� S�telere Ver�len Bağlantılar (L�nkler) www.tur�ndex.com , www.tur�ndextransfer.com   web s�teler� 
üzer�nden d�rekt ya da dolaylı yoldan d�ğer s�telere bağlantı (l�nk) ver�leb�l�r. Tur�ndex Tur�zm  l�nk ver�len 
sayfalardak� b�lg�ler�n doğruluğunu garant� etmemekte, herhang� b�r taahhütte bulunmamaktadır.  Bu sayfaların 
b�r kısmı Tur�ndex Tur�zm  dışındak� kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte 
olup, �lg�l� sayfaların kullanımı Tur�ndex Tur�zm'den bağımsız şek�lde �lg�l� kuruluşun koşul ve şartları 
kapsamında gerçekleş�r, Tur�ndex Tur�zm bu sayfa ve bağlantılı h�zmetler�n kullanımı konusunda b�r sorumluluk 
almamakta ve herhang� b�r tavs�yede bulunmamaktadır. Bu s�teler� kullanımla doğab�lecek zararlar kullanıcının 
kend� sorumluluğundadır. Tur�ndex Tur�zm  l�nk ver�len sayfalara er�ş�m�, kend� yazılı muvafakat�ne 
bağlayab�leceğ� g�b�, uygun görmeyeceğ� l�nklere er�ş�m� her zaman keseb�l�r.  

G�zl�l�k

İnternet aracılığıyla Tur�ndex Tur�zm'e   �let�len her tür b�lg�n�n (her tür yorum, öner�, fik�r, grafik, vb dah�l), 
kullanıcı/z�yaretç�ye veya herhang� b�r üçüncü k�ş�ye herhang� b�r ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı 
Tur�ndex Tur�zm mülk�yet�ne geçecekt�r. www.tur�ndex.com , www.tur�ndextransfer.com  web s�teler�nde; 
kullanıcı/z�yaretç� tarafından �nternet üzer�nden doldurularak gönder�len formlar, chat ve öner�-ş�kayet 
sayfalarındak� gönder�ler�n, tehd�t, tahr�k, rahatsız ed�c�, ahlaka ve kanuna aykırı �çer�kte olmasından ve 
başkalarının kanun� ve k�ş�sel haklarına zarar vermeler�n�n sonuçlarından kullanıcı/z�yaretç� sorumlu olacaktır. 
Kullanıcı/z�yaretç�ler�n bu sayfaları kullanarak b�r ürün ya da h�zmet satma, t�car� amaçlı reklam yapma ve 
benzer� t�car� davranışlarda bulunma hakları yoktur.

D�ğer Hükümler
İş bu s�telere g�r�lmes� veya s�teler�n kullanılması sonucunda ortaya çıkab�lecek her tür �ht�laf Türk�ye 
Cumhur�yet� Kanunlarına tab� olup, �ht�lafların çözümünde Kocael� Mahkemeler� münhasıran yetk�l�d�r. Tur�ndex 
Tur�zm  kullanıcı/z�yaretç�n�n bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. Uyuşmazlık hal�nde Tur�ndex Tur�zm 
kayıtları esas alınacaktır.. 

-  Güncel fiyat ve ürün b�lg�s� göndermek.
-  Sektörel  uygulama ve yen�l�klerden haberdar etmek. İstat�st�ksel b�lg� olarak (tarayıcı t�p�, coğrafi konum, yaş, 
c�ns�yet, v.b.), web s�teler�n� �y�leşt�rmek ve genel olarak tüket�c�ler� hakkında daha çok b�lg� sah�b� olmak.

Tur�ndex Tur�zm  web s�teler�ndek� bağlantılar aracılığıyla kullanılan d�ğer s�teler�n, Tur�ndex Tur�zm  g�zl�l�k 
�lkeler�'ne uyacağını garant� etmez;
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