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Dolandırıcılık Uyarısı / Yasal Bilgilendirme
iDATA, Türkiye’de Almanya Temsilcilikleri ile İstanbul İtalya Başkonsolosluğu adına vize başvurusu için resmi
olarak yetkilendirilmiş tek kuruluş olup, iDATA’nın TEK RESMİ WEB SAYFASI www.idata.com.tr olup TEK ÇAĞRI
MERKEZİ NUMARASI (0850) 460 84 93 ‘dür.
Kendilerini iDATA olarak tanıtan kişi ya da kurumların ve iDATA tescilli logosunu hukuka aykırı şekilde kullanan
yetkisiz web sayfaların varlığı tespit edilmiştir. Bu kişi, kurum ve web sayfalarının nitelikli dolandırıcılık suçu
niteliğinde faaliyetleri bulunmaktadır.
Mağdur olmamanız için dolandırıcılık faaliyetleri ile ilgili aşağıda dikkat etmeniz gereken hususları sizinle
paylaşıyoruz. Uyarımızı dikkate almanızı hiç kimseyle kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı ve geri iadeli teminat
bedeli veya her ne ad altında olursa olsun para transferi yapmamanızı rica ederiz. Bu tür dolandırıcılık
faaliyetlerinin iDATA ile hiçbir ilgisi bulunmamakta ve bu kişi ve kurumlarla karşı gerekli tüm yasal yollara
başvuru yapılmış ve yapılmakta oluphukuki mücadelemizi devam ettirmekteyiz.
Mağduriyet yaşamamınız için aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi rica ederiz:
•

•

•
•
•

•

•

•

iDATA markasını izinsiz ve hukuka aykırıkullanan web sayfalarının tüm arama motorlarında ilgili
firmaların reklam politikalarından dolayı ilk sıralarda yer almaları önlenemez bir hal almıştır. Başvuru
sahiplerinin aldanma ve yanılmasına neden olan bu durumdan dolayı ziyaret ettiğiniz web sayfasının
mutlaka idata.com.tr uzantılı olduğuna emin olunuz. idata.com.tr uzantılı olmayan web sayfaları resmi
iDATA web sayfası değildir.
Web sayfalarında iDATA logosu olması bu web sitesinin resmi iDATA web sayfası olduğu anlamına
gelmeyebilir. iDATA logosu hukuka aykırı olarak idata.com.tr uzantılı olmayan web sayfalarında aldatma
ve yanıltma amaçlı kullanılabilmektedir. Lütfen ziyaret ettiğiniz web sayfasının mutlaka idata.com.tr
uzantılı olduğundan emin olunuz. idata.com.tr uzantılı olmayan web sayfaları resmi iDATA web sayfası
değildir.
idata.com.tr uzantılı Resmi iDATA web sayfası olduğuna emin olmadığınız web sayfalarında kesinlikle
kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız. Bu durum web sayfalarında size özel ve gizli bilgilerin açığa
çıkarılmasına vekişisel bilgilerinizin isteminiz dışında farklı amaçlar için de kullanılmasına yol açabilir.
iDATA’nın tek resmi numarası (0850) 460 84 93 ‘dür. Bu numara dışında arayabileceğiniz /
aranabileceğiniz sabit ya da cep telefonu numaralarının iDATA ile hiçbir şekilde herhangi bir bağlantısı
bulunmamaktadır.
iDATA’nın tek resmi telefon numarası (0850) 460 84 93 ‘dür. Bu numara dışında gelebilecek farklı hat
numaralarından ya da anlık mesajlaşma program, uygulamalar üzerinden gelen çağrılar iDATA
tarafından yapılmamaktadır. iDATA hiçbir şekilde sizler ile SMS ya da farklı anlık mesajlaşma
programları(örn: WhatsApp) aracılığı ile iletişime geçmez.
Sizden başvurunuz öncesi randevu tarihinizi belirleyebilmek için banka aracılığı ile ücret talep edilmesi
durumunda bu talebi dikkate almayınız, asla para yatırmayınız. iDATA banka aracılığı ile ücret tahsil
etmemektedir.
Sizden başvurunuz öncesi ya da başvurunuz sonrası vizenizin daha uzun süreli olması, vize alım
sürecinin hızlandırılması gibi gerekçelerle şahsi veya kurum banka hesap bilgilerinin verilmesi suretiyle
geçici (geri iadeli) teminat bedeli veya başka bir isim altında herhangi bir ödeme yapmanız istenmesi
durumunda bu talebe kesinlikle itibar etmeyiniz ve asla para yatırmayınız. Tarafından ısrarcı bir
şekilde , asılsız gerekçelerle acil ödenme istenmesi halinde bu istemleri sorgulayınız ve kesinlikle itibar
etmeyiniz.iDATA banka aracılığı ile ücret tahsil etmemektedir.
Tarafınıza iDATA resmi logosu yerleştirilmiş olarak gönderilebilecek dokümanların doğruluğunu mutlaka
kontrol ediniz. Doğrulama için her zaman Çağrı Merkezimizi (0850 460 84 93) arayabilirsiniz.
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* iDATA tarafından gönderilebilecek e-postalar @idata.com.tr uzantılı mail adreslerinden
gönderilmektedir. Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo, Yandex gibi ücretsiz bir e-posta sağlayıcıdan
gönderilen ya da farklı kurumsal mail adresinden gönderilen mailler iDATA tarafından gönderilmez.

Bu gibi durumlar ile karşılaştığınızda, Cumhuriyet Başsavcılığına, kolluk kuvvetlerine veya İlçe Tüketici Heyet
Başkanlığının ilgili bölümlerine başvurmanızı öneririz.
iDATA bu kişi veya kurumların eylem ve faaliyetlerinden dolayı meydana gelebilecek mağduriyet, hasar, zarar,
rahatsızlık veya kayıplardan hiçbir şartta sorumlu olmayacaktır.
İş birliğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
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