
GİZLİ BİLGİLERİN VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ  

  
Bu Sözleşme; tur bulunan Müşteri  (kısaca “Katılımcı ”)  ile merkezi Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan TATU TEKNOLOJİ A.Ş (kısaca 
“FİRMA”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. Katılımcı ve FİRMA ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” 
olarak anılacaktır.  
  

A-  GİZLİ BİLGİ   
  

1. Burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın müşterilerine ait ürünler, hizmetler, pazarlama teknikleri, ticari, teknik ve diğer düzenlemeler, 
sunum teknikleri, operasyon yöntemleri, lojistik taktikleri, potansiyel müşteriler de dahil müşteri portföyü, ticari sır, know- how, fikri 
mülkiyet hakları, stratejiler, planlar, şifreler, raporlar, planlar, analizler, kişisel veriler, çalışan bilgileri de dahil olmak üzere her türlü veri 
FİRMA tarafından doğrudan veya dolaylı olarak; sözlü, görüntülü, sesli veya yazılı bir biçimde edinilen ya da Taraflar arasında yapılan 
görüşmelerde herhangi bir biçimde FİRMA/ FİRMA danışman/yönetici/çalışanlarına açıklanan  her türlü ticari, mali, teknik bilgiler ile 
içerikleri de dahil olmak üzere –aşağıda yer alan istisnalar hariç olmak üzere- her türlü bilgiler GİZLİ olduğu ifade edilsin edilmesin GİZLİ 
BİLGİ’dir.   
  
2. (a) Katılımcı tarafından daha önceden kamuya açıklanmış bilgiler (b) Taraflardan birinin kusuru söz konusu olmaksızın kamuya 
mal olmuş bilgiler (c) İlgili mevzuat kapsamında veya bir mahkeme kararı veya veya yetkili bir resmi kurumun idari emirleri gereğince 
açıklanması gereken bilgiler bu Sözleşme kapsamında GİZLİ BİLGİ olarak değerlendirilmezler.  
  
3. FİRMA, Gizli Bilgi’lerle ilgili olarak aşağıdaki hususları beyan taahhüt ve kabul eder.  
• FİRMA Gizli Bilgi’yi, Katılımcı ile arasındaki ticari ilişki kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla ve ediminin ifası için gerektiği 
ölçüde kullanacak ve bu Gizli Bilgi’yi bunun dışında, kendisinin veya 3. bir kişinin çıkar ve amaçları için veya bununla sınırlı olmamak 
üzere başka herhangi bir amaçla kullanmayacaktır.   
• FİRMA, Katılımcı yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir zamanda görevi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken 
çalışanları / danışmanları haricinde herhangi bir kişiye bu bilgileri kısmen dahi olsa açıklamayacak veya ona ulaşma yetkisi 
vermeyecektir.   
• FİRMA, Gizli Bilgi’yi korumak için gerekli olabilecek her türlü teknik ve idari tedbirleri alacak ve bunların sürekliliğini sağlayacaktır.  

• FİRMA Katılımcı tarafından iletilen/ verilen/ açıklanan / açıklanması sağlanan Gizli Bilgi’leri veya bunlara dair her türlü belge malzeme 
ve metaryelleri yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla hazırlanması gereken dokümanların, raporların oluşturulmasının 
gerektirdiği haller dışında hiçbir biçimde kopyalayamayacak/ çoğaltamayacak veya bir başkasına zilyetliğini devretmeyecektir.  
• Gizli Bilgi’nin mülkiyeti Katılımcı e aittir. Gizli Bilgi’nin FİRMA’ya açıklanması/erişim izni verilmesi hiçbir biçimde FİRMA’ya Gizli Bilgi’ye 
veya onun bir kısmına ilişkin olarak herhangi bir hak ve/veya yetki verildiği anlamına gelmez ve bu şeklinde yorumlanamaz.  
• FİRMA web, broşür, ilan, teklif ve her türlü tanıtım kitlerinde Katılımcı’in açık yazılı izni olmadan Katılımcı’in ve/veya Katılımcı 
müşterilerinin Katılımcı’in distribütörlüğünü, bayiliğini veya herhangi bir biçimde birinci el ve/veya ikinci el ithalatını, satışını yaptığı 



markaların  adını ve unvanını referans olarak kullanamaz.  
  
4. FİRMA Gizli Bilgi’lerle ilgili olarak yukarıda yer alan taahhütlerine kendi bünyesinde faaliyet gösteren çalışanları, yöneticileri, 
yönetim kurulu üyeleri, yetkilileri, acenteleri, kendi alt işverenleri, danışmanları, mali müşavirleri, avukatları, muhasebecileri de dahil 
kendi organizasyonu içinde bulunsun bulunmasın tüm çalışan ve temsilcilerinin de (kısaca “FİRMA BİLEŞENLERİ”) uymasını 
sağlayacak ve buna dair her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır  

B- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI   
5.  Bu Sözleşme kapsamında;  

KVKK; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu   
İlgili Kişi; Kişisel Verileri işlenen gerçek kişiyi  
Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.  
Özel Nitelikli Kişisel Veri;  Kişinin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep-diğer inançları, kılık- kıyafet, 
dernek/vakıf/sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza ve güvenlik tedbir verileri, biometrik ve genetik verileri (Aksi bildirilmediği 
sürece kişisel veri ifadesi özel nitelikli kişisel verileri de kapsar)  
Aydınlatma; Veri Sorumlusunun kişisel verilerin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye kendi kimliği, verilerin hangi amaçla işlenebileceği, 
kimlere ne  
amaçla aktarılabileceği, veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin yasal hakları konusunda yapacağı bilgilendirmeyi  
Açık Rıza; Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye ve özgür iradeye dayalı olarak açıklanan rızayı  
İşleme; Kişisel veriler üzerinde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 
otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen her türlü işlemi  
Veri Sorumlusu; İşleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek 
veya tüzel kişiyi,  
Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.  
  

6. KVKK ve bağlı mevzuattan kaynaklı yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla FİRMA Sözleşme tahtında Katılımcı kendisine aktarılan ve/veya 
Katılımcı adına Sözleşmenin ifası kapsamında sair şekillerde elde edeceği kişisel verileri Sözleşme’de kapsamı düzenlenmiş olan amaçlar 
dışında ve yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı dışında kullanmayacağını, işlemeyeceğini, arşivlemeyeceğini ve yurt içi veya yurt 
dışındaki üçüncü kişi veya kuruluşlara aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

FİRMA, Sözleşme tahtında Katılımcı tarafından aktarılan ve/veya Katılımcı adına sair şekillerde elde edeceği ve/veya Katılımcı e 
aktaracağı kişisel veriler bakımından:  
a. Süresiz bir biçimde sır saklama yükümlülüğüne uygun davranacağını  
b. İlgili kişiler nezdinde usulüne uygun olarak aydınlatma yapılması ve gerekli hallerde açık rızanın temin edilmesi de dahil olarak; 
KVKK ve bağlı mevzuatta yer alan usul ve esaslara ve Kurul kararlarına uygun olarak kişisel verileri işleyeceğini ve Katılımcı’e 
aktaracağını, bu yönde çalıştırdığı kişileri gereği gibi eğiteceğini, bilgilendireceğini,  
c. Kişisel verilerin güvenliğini teminen gerekli idari ve teknik tedbirleri alacağını aydınlatma ve gerekli hallerde açık rıza alınması 
kapsamında ilgili kişileri kendisi ile Katılımcı arasına bir Sözleşme ilişkisi olduğu ve bu kapsamda kendisi tarafından Katılımcı Sözleşmede 



yer alan hizmetin veriliyor olduğu  /ve/Bu Sözleşmenin ifası kapsamında ve bu amaçla kişisel verilerin Katılımcı aktarabileceği 
hususlarında aydınlatacağını ve gerekli hallerde açık rızalarını temin edeceğini,   
d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, ilgili kişinin talebi ve/veya Katılımcı ve/veya Kurul’un talimatı üzerine 
kişisel verilere ilişkin kayıtlarını düzelteceğini,  
e. Kişisel verilerin silinmesi/yok edilmesi/ anonim hale getirilmesi kapsamında KVKK’ya/bağlı mevzuat hükümlerine/ Kurul 
kararlarına uygun davranacağını, işleme şartlarının ortadan kalkması halinde ve/veya Katılımcı in talebi üzerine kendisi tarafından belirlen 
imha politikası gereği yükümlülüğün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde verileri sileceğini/yok 
edeceğini/anonimleştireceğini,  
f. Kişisel verileri yurt içinde ve yurtdışında yetkisiz üçüncü kişilere aktarmayacağını,  
g. Kişisel verileri yurtdışına aktarmayacağını  
h. Üçüncü kişilerden veri güvenliğine yönelik herhangi bir saldırı veya tehdit durumunda derhal yazılı olarak Katılımcı 
bilgilendireceğini ve yasal yükümlülüklerinin yanı sıra Katılımcı in vereceği yönlendirme, talimat ve emirlere uyacağını,   
i. İlgili kişinin kendisine yaptığı başvuruları en geç iki iş günü içinde Katılımcı ileteceğini,  
j. Katılımcı tarafından kendisine iletilen ilgili kişi taleplerini derhal KVKK ve bağlı mevzuatta yer alan hükümlere ve Kurul kararlarına 
uygun olarak sonuçlandıracağını ve gerekmesi halinde tüm bilgi, belge ve dokümanları Katılımcı ileteceğini,  
k. Kurul başta ilgili kamu otoriteleri tarafından gerçekleştirilebilecek herhangi bir teftiş, denetleme vb hallerini derhal (en geç ertesi gün) 
bildireceğini,  
l. KVKK ve bağlı mevzuata, Kurul kararlarına aykırı davranması dolayısıyla ya da FİRMA’dan, FİRMA çalışanından, FİRMA’nın iş ilişkisi 
içinde olduğu kişilerden ya da Firma tarafından aktarım yapılan üçüncü taraflardan, FİRMA bileşenlerinden kaynaklanan sebepler ile 
Katılımcı’in uğrayacağı zararlar/hukuki- idari- cezai yaptırımlar ve ödemek zorunda kalabileceği tazminatlar için Katılımcı’in rücu hakkı 
bulunduğunu ve Katılımcı in talepte bulunması halinde yedi (7) iş günü içinde Katılımcı’in uğradığı derhal, nakden ve tamamen 
ödeyeceğini, çekincesiz  biçimde kesin ve şartsız olarak beyan, kabul, taahhüt eder.   

C-  DİĞER HÜKÜMLER  
7. FİRMA doğrudan veya kendi bileşenleri vasıtası ile Kişisel Veri’leri ve/veya Gizli Bilgi’leri yetkisiz bir biçimde ifşa etmişse veya 
buna sebep olmuş ise, Katılımcı’i ve yetkili kamu otoritelerini bu durumdan derhal delilleri ile birlikte yazılı ve gerekçeli olarak bilgilendirir. 
Ve ayrıca Katılımcı in bu sebeple maruz kalabileceği zararları azaltmak için elinden gelen tüm çabayı gösterir. Katılımcı gerek 
kendiliğinden, gerekse FİRMA’nın bildirimi üzerine bu ifşanın varlığını öğrenmesinden itibaren ve masrafları FİRMA’ya ait olmak üzere 
ile tüm yasal yollara başvurabileceği gibi bu sebeple maruz kaldığı her türlü zararı ve ziyanın tazminini de FİRMA’dan talep edebilir. 
FİRMA Katılımcı’in maruz kaldığı tüm zarar ve ziyanı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.  
  
8. FİRMA’nın bu Sözleşme’ye veya yürürlükteki mevzuata aykırı davranışı ve/veya FİRMA’nın çalışanları / bileşenleri /FİRMA 
tarafından kişisel veri veya Gizli Bilgi gönderilen üçüncü taraflardan kaynaklanan sebeplerle Katılımcı’in uğrayacağı doğrudan zararlar, 
karşılaşacağı hukuki, idari ve cezai yaptırımlar ile ödemek zorunda kalabileceği tazminatlar için Katılımcı in FİRMA’ya rücu hakkı saklıdır. 
Katılımcı’in bu nedenlerle FİRMA’dan talepte bulunması halinde, FİRMA Katılımcı nezdinde meydana gelen zararları derhal, nakden ve 
tamamen Katılımcı e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder  



  
9. SÜRE: Bu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer. FİRMA’nın bu Sözleşme’deki Gizlilik yükümlülükleri; Katılımcı ile olan ticari 
ilişki süresince ve bu ilişkinin sona ermesinden sonra beş yıl boyunca KVKK kapsamındaki yükümlülükleri ise; ticari ilişkisi süresince ve 
sona ermesinden sonra süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir  
  
10. BASİRETLİ İŞ ADAMI OLMANIN GEREĞİ: FİRMA iş bu Sözleşme’nin imzasından evvel bu Sözleşme’yi detaylı bir biçimde 
incelediğini / incelettiğini; bu Sözleşme’deki haklarını ve sorumluluklarını anladığını ve bu Sözleşme’yi bu incelemeleri yaptıktan sonra 
çekincesiz bir biçimde  tüm sonuçlarını bilerek/ kabul ederek imzaladığını beyanla bu Sözleşme’deki herhangi bir hüküm ve yaptırıma 
karşı ileride herhangi bir itirazda bulunmayacağını çekincesiz bir biçimde beyan ve kabul eder.  
  
11. Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisi taraflarca eşit olarak ödenecektir.   
  
12. Bu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Uyuşmazlıkların 
çözümünde Türk Hukuku uygulanır.   
  
Bu Sözleşme, Sözleşmenin imzasından evvel FİRMA’ya iletilmiş ve FİRMA tarafından yapılan inceleme sonrasında tarafların ortak 
mutabakatı ile __.__.2021 tarihinde beyan kabul ve imza edilerek taraflar arasında teati edilmiştir.  
12012 
Eki: İmza sirküleri  
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EK -4  
  
  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) GEREĞİ   
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA   

TEDARİKÇİ /ALT İŞVEREN / İŞ ORTAĞI AYDINLATMA METNİ  



  
1- Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgisi aşağıdadır.  

  
 Veri Sorumlusu :   TATU TEKNOLOJİ A.Ş   

Posta Adresi :İ Koşuyolu Mah. Cevatpaşa sokak no:25 Kadıköy İstanbul e-posta Adresi : hi@tatucs.com  
  

 
2- Katılımcı  olarak;  
İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde; duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel 
verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde;   
  
Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile 
paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde ve yurtdışına aktarılacağını ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini 
bildiririz.  
   
3- Tarafımızca sizinle iş ilişkimiz ve iş yapış biçimimiz kapsamında işlemeye konu olabilecek kişisel veriler aşağıdaki gibidir:   
 

  
Kimlik Verileri  İsim- soy isim; doğum tarihi, doğum yeri, nüfus cüzdanı, ehliyet ve kimlik belgesi niteliğindeki belgelerin 

suretleri ile bunlar kapsamındaki kimlik verileri  
Özlük Verileri  
  

Çalışan ve yetkililerinin isim, soy isim; SGK kayıtları gibi sorumluluklarımızın yerine getirilmesi amacı ile 
ve bu amaçla sınırlı olarak gerekli özlük dosyası verileri  

İletişim Verileri  Adres; e- posta adresi, telefon numarası, faks numarası  
Finansal Veri  Banka Hesap Bilgileri, vergi dairesi vergi no bilgileri, ödeme kayıtları  
Profesyonel Veriler  Mesleki deneyim, unvan, eğitim verileri  
Görsel ve İşitsel veri  - 
Diğer  Araç plakası ve araç kayıtları  
Diğer  Sözleşmenin kurulması ifası ve sona ermesi ile ilgili ve bu amaçla sınırlı tüm kişisel veriler  
  
4- TATU olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki şekillerde topluyoruz.  

• Sizden ve/veya temsil ettiğiniz tüzel kişinin diğer temsilcileri/çalışanlarından;   
• Kişisel verilerin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi sureti ile ve de Katılımcı adresine yerleştirdiğimiz kameralar aracılığı ile fiziksel veya 
elektronik olarak topluyoruz.  
   



   5- Kişisel verileriniz Katılımcı tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.  
• Tarafınızla TATU arasındaki iş ilişkisinin/ Sözleşmelerin uygulanabilmesi; şart ve koşullarının yerine getirilmesi, � Tarafınız veya temsil ettiğiniz tüzel kişi 
tarafından Katılımcı temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ifası;  � İletişimin sağlanması   
• TATU ile aranızdaki iş ilişkisi/Sözleşme kapsamında; ifa ettiğiniz hizmetin / edimin /malın kalite kontrolü ve değerlendirmesi �  Finans ve muhasebe 
kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi  
• Alt İşveren / Tedarikçi çalışanlarından destek / geri bildirim alınması  
• TATU olarak yürürlükteki politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olması  
• Haklarınıza zarar vermemek kaydı ile TATU meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,  
• TATU olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile  
• Sözleşmenin kurulması, ifası, sona erdirilmesi ve de TATU haklarının korunması amaçları ile  
• İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla   

   Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.   
  
6- Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılması   
Kişisel verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.   
Kişisel verileriniz taraflar arasındaki iş/Sözleşme ilişkisinin gerektirdiği ölçüde ve sıklıkta  TATU olarak hizmet aldığımız mesleki 
danışmanlarımızla, muhasebeci ve mali müşavirlerimizle,  denetçilerimizle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, yasal 
yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, TATU 'in ticari, idari veya Sözleşmesel ilişki 
içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, kamu / adli otorite gibi yurt içinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilir.  
  
7- KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ SIFATI İLE HAKLARINIZ NELERDİR?  
  
KVKK madde 11 gereği kişisel verileriniz ile ilgili; ŞAHSEN VEYA YUKARIDAKİ POSTA / VEYA / E POSTA ADRESİNE BAŞVURARAK   
  
• TATU’in kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenmek, işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,   
  

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek   
 

• Verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,  
  
• Yanlış/eksik verilerinizin düzeltilmesi ve verilerinin aktarıldığı/aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek  
  
• Kişisel verilerinizin KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesi/yok edilmesini talep etmek  
  
• Aynı zamanda verilerin aktarıldığı/aktarılabileceği 3.kişilerin söz konusu silme/yok etme hususunda bilgilendirilmesini talep etmek  



  
• Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizi sonuçları çıkarlarınıza aykırıysa itiraz etmek  
  
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek HAKLARINA SAHİPSİNİZ!   
  
• Başvurunuzdaki talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde, sonuçlandırılacaktır.   
  
• İlgili kişinin başvurusunda hangi hakkını kullandığını açıkça belirterek varsa ilgili bilgi/belgeleri birlikte göndermesi gereklidir  
  

• BAŞVURULARINIZDA YUKARIDA YER ALAN POSTA ADRESİNE İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA NOTER ARACILIĞIYLA VEYA 
E POSTA ADRESİNE MAİL YOLU İLE GÖNDERİM YAPILMALIDIR.     

 
    
   
  
  
  
  
  
  

 
 


