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GİZLİLİK POLİTİKASI SÖZLEŞMESİ 
 
 

İşbu Gizlilik Politikası Sözleşmesi, 
 
Bir tarafta Zafer Mah. Üniversite Varyantı No: 80 Efeler/Aydın adresinde faaliyet gösteren INC Teknoloji 
(Bundan böyle kısaca “INC” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……………. adresinde yer aldığını beyan eden, 
kullanıcı (Bundan böyle kısaca “KULLANICI” olarak anılacaktır) arasında, aşağıda yazılı hüküm ve şartlar 
çerçevesinde imzalanmıştır.  
 
 
INC ve KULLANICI ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. Taraflar işbu Sözleşme konusu gizli 
bilgilerin niteliğine göre “Bilgi Alan” veya “Bilgi Veren” konumunda olabileceklerdir. 
 
 

1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU 
 

Taraflar işbu Sözleşme ile, INC tarafından piyasaya sürülecek mobil uygulamanın (bundan sonra 
“FaceSyma” olarak anılacaktır.) KULLANICI tarafından kullanılması konusunda gerekli gizli bilgilerin 
karşılıklı olarak ifşa edilmesi sebebiyle doğan ve/veya doğacak sorumlulukları belirlemek ve kullanım 
koşulları ile gizlilik politikalarını belirlemek için aşağıdaki çerçevede anlaşmaya varmıştır. 

 
 

2. GİZLİ BİLGİ’NİN TANIMI VE KORUNMASI 
 

2.1. Her türlü tasarruf hakkı, ifşa eden Taraf’a ve/veya Bağlı Şirketleri’ne (“Bilgi Veren”) ait olan ve diğer 
Taraf’ın ve/veya Bağlı Şirketleri’nin (“Bilgi Alan”) öğrendiği, özel, teknik, ticari bilgiler ile yazılı, sözlü, 
görsel, manyetik ortamda ve/veya herhangi başka bir şekilde saklanan bilgiler, veriler, grafikler, 
formüller, algoritmalar, süreçler, dizaynlar, planlar, örnekler, raporlar, finansal bilgiler, müşteri bilgileri, 
satış bilgileri, pazarlama bilgileri, üretim bilgileri/metodları, spesifikasyonlar, hammadde vb. bilgiler ve 
bunlara ait her türlü dosya, ruhsat bilgileri, know-how, tanımlar, fikri ve sınai mülkiyet konusu teşkil 
eden her türlü haklar, fikirler, tasarımlar, bilgisayar programları, analizler, şifreler, teknikler, kavramlar, 
sistemler, deneysel çalışmalar, projeler ve bunlardan doğan özet, analiz, sonuç gibi bilgiler ile burada 
sayılamayan sair her türlü bilgi “Gizli Bilgi”dir. Bağlı Şirket, Taraflar’dan birini doğrudan veya dolaylı 
olarak Kontrol eden veya Taraflar’dan biri tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak Kontrol edilen, veya 
Taraflar’dan biri ile birlikte ortak Kontrol altında bulunan kişi anlamına gelmektedir. Bir önceki 
cümlenin amaçları bakımından “Kontrol”, bir şirketin idaresini ve yönetimini etkileyecek şekilde oy 
hakkı veren paylarının çoğunluğuna sahip olma veya sözleşme uyarınca veya sair sebepler aracılığıyla, 
bu hakları doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulundurma yetkisi anlamına gelmektedir.  

 
2.2.Bilgi Alan, Bilgi Veren tarafından gönderilen Gizli Bilgi’yi korurken kendi gizli bilgisinin ifşa 
edilmemesi, yayınlanmaması ve dağıtılmaması hususunda gösterdiği özenden hiçbir şekilde daha az 
olmamak kaydıyla özen gösterecektir.  

 
2.3.Bilgi Alan, Gizli Bilgileri sadece bu sözleşme ile ilgili karşılıklı görüşme ve çalışmaların amacı olan iş 
ilişkisinin/işbirliğinin gerektirdiği ölçüde ve şekilde kullanacak ve Gizli Bilgileri sadece Bilgi Veren ile 
aralarında bulunan ve/veya gelecekte akdetmeleri muhtemel sözleşmelerin konusunu teşkil eden 
yükümlülüklerinin ifasının gerektirdiği çalışmalarda ve anılan çalışmaların gerektirdiği ölçüde, sadece 
bu amaçla görevlendireceği kendi ve Bağlı Şirketleri yöneticileri, çalışanları ve danışmanlarının 
kullanımına açacaktır. 
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2.4.Bilgi Alan, Bilgi Veren’in yazılı izni olmaksızın, herhangi bir Gizli Bilgiyi şirket/Proje çalışma  alanı 
dışına çıkartmayacak, Bilgi Veren’e karşı olan taahhütleri haricinde başka bir amaçla kullanmayacak ve 
kopyalamayacaktır. 

 
     2.5. İşbu Sözleşme’nin uygulanabilirliği açışından aşağıdaki bilgiler Gizli Bilgi sayılmaz. 

 
- Gizli Bilgi’nin açıklandığı tarihte veya öncesinde kamuya mal olmuş bilgiler. 
- İşbu Sözleşme’deki yükümlülükler ihlal edilmeksizin alenileşmiş olan bilgiler. 
- Bilgi Alan tarafından, Bilgi Veren’e karşı sır saklama mükellefiyeti altında bulunmayan bir 

kaynaktan elde edilen bilgiler,   
- Gizli Bilgi’nin açıklanmasından evvel Bilgi Alan’nın bilgiye meşru olarak vakıf olduğu ve 

doğrudan veya dolaylı Bilgi Veren ile ilişkili herhangi bir taraftan veya gizlilik yükümlülüğü 
borcu altında olan üçüncü bir kişiden iktisap edilmeyen bilgiler,  
Bilgi Alan tarafından işbu Sözleşme dâhilinde ifşa edilenlerden bağımsız olarak geliştirilen 
bilgiler, 

- Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir 
gereğince açıklanması gereken bilgiler. Taraflar’dan birinin diğer tarafa ait olan Gizli Bilgileri 
kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince 
açıklanmasının gerekmesi durumunda öncelikle Bilgi Veren’e önceden yazılı bildirimde 
bulunmak suretiyle ifşa edebilecektir. Bilgi Alan, mahkeme kararı, idari emir gereğince 
kanunen açıkça yetkili kılınmış mercilere açıklanması gereken Gizli Bilgi’nin sadece bilinmesi 
gereken kısmını paylaşacak, Bilgi Alan’ın söz konusu merciler dışında Gizli Bilgi’yi üçüncü 
kişilere açıklanmama ve Gizli Bilgi’nin ifşa edilmeyen kısımlarını koruma yükümlülüğü devam 
edecektir. 

 
 

3. GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANIM KOŞULLARI 
 

3.1. İşbu Sözleşmede belirtilen gizlilik politikası ve kullanım koşulları; INC’nin piyasaya süreceği Anroid 
Play Store ve IOS App Store'da yayınlanacak olan FaceSyma için geçerlidir. KULLANICI, FaceSyma’yı 
mobil cihazlarına yükleyerek bu sözleşmede yer alan gizlilik politikasını ve kullanım koşullarını kabul 
etmiş sayılır.  

 
3.2. FaceSyma’da girilen veriler şifreli sunucularda sadece KULLANICILAR’ın görebileceği şekilde 
depolanmaktadır ve 3. şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmamaktadır.  

 
3.3. INC tarafından FaceSyma KULLANCI’ya olduğu gibi sunulmaktadır. Bu nedenle, FaceSyma’dan 
kaynaklı yaşanacak herhangi bir olumsuz durum için INC sorumlu tutulamaz.  

 
3.4 INC FaceSyma’nın güvenliği konusunda alınabilecek tüm önlemleri almak için gereken ölçüde çaba 
sarf etmektedir.  FaceSyma sadece Anroid Play Store, IOS App Store ve Huawei AppGallery yer 
almaktadır. FaceSyma’nın farklı yollar ile kullanılması durumunda ve farklı aplikasyon 
yüklemelerinden INC sorumlu tutulamaz. 

 
3.5.FaceSyma’da, üçüncü taraflara ait reklamlar ve linkler yer alabilir. Bunlardan INC sorumlu 
tutulamaz 

 
3.6. FaceSyma’da yer alan sesli, yazılı ve görsel öğelerden ve yazılımlardan oluşan bütün içeriğe ilişkin 
her türlü telif hakkı INC’ye aittir. KULLANICI, FaceSyma’nın telif haklarıyla korunan içeriğini; 
kopyalama, çoğaltma, yeniden yayımlama, parçalarına ayırma, tekrar kamuya sunma vb. eylemlerde 
bulunamaz. 
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3.7. Telefon Kullanım İzinleri, için gerekli olan işlemlerin KULLANICI tarafından sağlanmış olması 
gerekmektedir. İnternet Kullanım İzinleri, FaceSyma’da Verilerin Şifreli sunuculara gönderilebilmesi 
için gerekli olan izindir ve KULLANICININ bunu tanımlaması gerekmektedir. Verilen internet erişim izni 
sadece FaceSyma içerisinde doldurulacak formlara ait veri ve fotoğraf transferi için kullanılmaktadır. 
FaceSyma’da kamera kullanımı sadece FaceSyma içerisinden göndermek istenilen fotoğraflar için 
kullanılmaktadır. KULLANICI bilgisi dışında kullanımı söz konusu değildir. FaceSyma’da çekilen 
fotoğraflar kullanıcıya ait şifreli ortamda saklanır ve sadece kendisinin ve bağlı olduğu kurumun 
erişimine açıktır. Fotoğraflar 3. şahıs ya da kurumlar ile kullanıcı bilgisi dışında paylaşılmaz. KULLANICI 
tarafından sisteme yüklenen fotoğraflar Ar-Ge kapsamında ve FaceSyma’nın geliştirlimesi için 
kullanılır.  

 
 

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KULLANICI VERİLERİNİN İŞLENMESİNE 
İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ 
 
INC tarafından geliştirilen FaceSyma’yı ziyaretiniz ve FaceSyma üzerinden yapmış olduğunuz 
işlemler sebebiyle, Şirketimiz ile kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. FaceSyma’yı ziyaretiniz 
sırasında bize aktardığınız ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek 
korunmakta ve yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. FaceSyma 
veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların internet sitelerine linkler de içerebilir. 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” 
başlıklı 10. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz; kimliği, kişisel veri işleme amaçları, 
kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki 
sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği Kanun’un 11. 
maddesinde sayılan hakları konusunda veri sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. 
Bu metin Şirketimiz KULLANICILARININ kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin 
olarak veri sahiplerinin aydınlatılması ve 4.3 nolu maddede belirtilen kapsam ve amaçlarla 
verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile kaleme alınmıştır. 
 
4.1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

 
Kanun’un 3/1 (ı) maddesinde de veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını 
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 
tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” 
başlıklı 10/1 (a) maddesinde de veri sahibine, veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi 
yükümlülüğünü getirmiştir. 
 
4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 
 
Kişisel Verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya 
birkaçına dayalı olarak, Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun 
şekilde işlenmektedir. INC’nın yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde Kanun 
başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket 
edilmektedir. 
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 
şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak 
için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan 
hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere 
önerilmesi ve tanıtılması; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve 
ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.  
 
4.3. Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları 
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Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının karşılanmadığı 
aşağıdaki hallerde kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imzalanması ile vermiş 
olduğunuz rıza doğrultusunda işlenebilecektir. Onay vermemeniz veya daha önce vermiş 
olduğunu onayları geri almak istemeniz halinde bilgileriniz erişime kapatılarak bu amaçlarla 
kullanımlarına son verilecektir. Bu kapsamda; kişisel verileriniz tarafınıza ürün ve hizmetlerin 
pazarlanmasına ilişkin süreçler ile ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili 
süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, 
profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza özelleştirilmiş içeriklerin sunulması amacıyla 
işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. 
 
4.4. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı 
 
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için 
gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; FaceSyma üzerinden Şirketimiz 
hizmetlerinin satış ve pazarlamasının yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin 
beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin 
ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin 
ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları dahilinde iş ortaklarımıza, 
tedarikçilerimize, (Belirtilenler sınırlı olmamak üzere; hizmet veren nakliyeciler ve benzerleri) 
hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel 
kişilerine, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 
çerçevesinde paylaşılabilecektir. 
 
 
4.5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 
Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla rezervasyon 
oluşturma talebiniz sırasında ve Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler dahil farklı 
kanallarla ve yasalara uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma ve 
Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
 
4.6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

 
Verilerin İşlenmesine ilişkin taleplerinizi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle 
kapsamında tarafımıza iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en 
geç otuz (30) gün içinde değerlendirecek ve ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin 
olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimizin Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki 
gibidir: 
 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 
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• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin 
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme. 

 
 

5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ  
 

İşbu Sözleşme …… tarihinde yürürlüğe girer ve …………………….. yürürlükte kalmaya devam eder.  
Taraflar diledikleri zaman işbu Sözleşme’yi 30 gün öncesinden karşı tarafa ihbar ederek 
sonlandırabilirler. 

 
Sözleşmenin bitiminden sonra 2 (iki) yıl daha Bilgi Alan’ın Sözleşme kapsamında Gizli Bilgileri koruma 
yükümlülüğü devam edecektir. 

 
 
 
 

6. DEVİR VE TEMLİK  

Taraflar gerek işbu Sözleşme’yi ve gerekse işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini bir diğerinin 
yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.  

 
 

7. DEĞİŞİKLİK VE FERAGAT 

İşbu Sözleşme’ye ilişkin yapılacak tadil, kabul, feragat, değişiklik ya da ilaveler Taraflar’ın karşılıklı ve 
yazılı mutabakatı olmadıkça geçerli ve bağlayıcı olarak kabul edilmeyecektir. 

Taraflar’ın işbu Sözleşme tahtındaki haklardan herhangi birinin kullanılmaması veya bunların 
kullanılmasının ertelenmesi haklardan feragat olarak değerlendirilmeyecek ve söz konusu hakların 
tek başına veya kısmi olarak kullanılması, hakların ileride kullanılmasını engellemeyecektir. 

 
8. REKLAM YASAĞI 

 
Taraflar, diğer tarafın yazılı izni olmaksızın hiçbir tanıtım faaliyetinde işbu Sözleşme’ye, aralarında 
ileride tesis edilecek başkaca bir anlaşma ya da ticari ilişkiye atıfta bulunmayacaktır. 

 
9. BÖLÜNEBİLİRLİK 

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya hükümsüz sayılması ya da iptal edilmesi 
halinde, söz konusu hüküm etkisiz hale gelecek (geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde) ve bu 
durum Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliğinin etkilemeyecektir.  

 
10. TEBLİGAT  

 
Taraflar, işbu Sözleşme’de yazılı adreslerine yapılacak olan tebligatların yasal ve geçerli tebligat 
olacağını, anılan adreslerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde değişikliğin meydana 
geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde yeni adresini karşı taraf bildirmeyi aksi halde işbu 
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Sözleşme’de yazılı adreslere yapılacak olan tebligatın yasal ve geçerli tebligat olacağını kabul, beyan 
ve taahhüt etmişlerdir. 

 
11. İHTİLAFLARIN HALLİ  

 
İşbu Sözleşmenin yorumu ve FaceSyma’dan doğacak her türlü ihtilafın hallinde Aydın/Türkiye 
Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.  

 
 

İşbu Sözleşme, ……… tarihinde iki nüsha olarak imzalanmış ve hüküm altına alınmıştır. 
 


