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GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ 

İşbu Gizlilik Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ticari merkezi .................................................... 
.......................................................................... adresinde bulunan …………......................................... 
...................... (“Bilgi Alan”) tarafından aşağıda belirtilen tarihte imzalanmıştır. 

1.  TANIMLAR 

a)  “Amaç”, TTG ile Bilgi Alan arasında bir iş münasebeti tesis edilmesiyle ilgili ya da 
bağlantılı olarak yapılan, Gizli Bilgiler’in ifşasını da içerebilecek her tür görüşme ve müzakere 
anlamına gelmektedir. 

b) “TTG” veya “İfşa Eden”,  TTNET A.Ş. (“TTNET”) ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. ("Türk 
Telekom") ve TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ("TT Mobil")’yi ve bu şirketlerin 
iştirakleri/doğrudan veya dolaylı ortaklarını ayrı ayrı ve birlikte ifade etmektedir. 

c) İşbu Taahhütname çerçevesinde aşağıdaki bilgiler “Gizli Bilgi/ler” olarak addedilecektir: 

(i) Bilgi Alan’a TTG’nin yönetim kurulu üyeleri, personeli, acenteleri, danışmanları, 
müşavirleri, finansal danışmanları ve halen veya daha önceden TTG ile 
sözleşmeye dayalı ilişkiyle bağlanmış durumdakiler de dahil olmak üzere her türlü 
temsilcisi tarafından veya İfşa Eden adına bir üçüncü şahıs tarafından, bu 
Taahhütname tarihinden önce veya sonra, doğrudan doğruya veya üçüncü kişiler 
eliyle, yazılı, sözlü olarak, elektronik ortamda veya başka bir yolla, ifşa edilen, 
erişilebilir hale getirilen; TTG’ye, abonelerine, müşterilerine, kullanıcılarına veya 
diğer üçüncü kişilere ait her tür bilgi ve veri, 

(ii) Veri çalışmaları ve/veya diğer belgelerle ilgili bilgileri içeren Bilgi Alan tarafından 
hazırlanan ya da hazırlatılan ve yukarıda anılan bilgileri içeren, bu bilgilere 
gönderme yapan veya yalnızca sonuç çıkaran bütün diğer belgeler. 

(iii)  Amaç ile ilgili olarak Bilgi Alan’ın İfşa Eden’den aldığı her tür veya nitelikteki 
belgeler, çizimler, tablolar, kayıtlar, veri tabanları, programlar, bilgisayar 
yazılımları, bütün cevaplar ve/veya belgeler ve/veya diğer bütün yazışmalar, TTG 
veya onun namına üçüncü bir tarafça, Amaç ile ilgili olarak diğer Tarafa, işbu 
Taahhütname’nin imza tarihinden önce ya da sonra, (yazılı, sözlü, kâğıt, taşınır 
bellek veya benzeri aygıt ile veya diğer ortamda ya da başka bir araçla) ifşa edilen 
iş planı, TTG tarafından hazırlanmış veya onun namına diğer her hangi bir kuruluş 
tarafından hazırlanmış raporlar veya veriler, finansal modeller, finansal 
simülasyonlar veya örnekler veya Amaç kapsamında kişisel olan ya da olmayan tüm 
bilgiler veya diğer her türlü bilgi, 

iv)  Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, TTG’nin faaliyetleri, süreçleri, planları, amaçları, 
ürün bilgileri, know-how, tasarım hakları, ticari sırları, yazılımları, bilgisayar 
programları, kaynak kodu, spesifikasyonları, pazar fırsatları, müşterileri, proje 
isimleri, faaliyet ve iş konuları ile ilgili her türlü bilgi ve veriler. 

İşbu Taahhütname çerçevesinde aşağıdaki bilgiler Gizli Bilgi olarak addedilmeyecektir:  
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(i) Zaten kamunun bilgisinde olan veya TTG’nin yazılı olarak kamuya açıklanmasına 
izin verdiği ve bu açıklamada Bilgi Alan’ın herhangi bir ihlalinin olmadığı bilgiler, 
 

(ii) Bilgi Alan’ın, TTG’ye karşı gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin edindiği 
bilgiler. 

İşbu maddedeki (i) ve (ii) hükümleri ile ilgili ispat yükümlülüğü Bilgi Alan’a ait olacaktır.  

d)  “İşleme”, Bilgilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da 
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına 
gelmektedir. 

2. YÜKÜMLÜLÜKLER 

İşbu Taahhütname ile TTG’nin Bilgi Alan’a ifşa ettiği Gizli Bilgi’lerin korunması amaçlanmakta 
olup, Bilgi Alan; Gizli Bilgi ile ilgili olarak, aşağıdaki yükümlülükleri kabul ve taahhüt 
etmektedir; Bilgi Alan ayrıca, yönetim kurulu üyeleri, yetkilileri, personeli, alt yüklenicileri, 
alt yüklenici personelleri, mülakatçıları, şefleri, acenteleri, iş ortakları veya aralarında Bilgi 
Alan tarafından atanmış durumda bulunan veya yeni atanan ve Bilgi Alan’ı temsil eden 
avukat, muhasebeci, danışman ve mali müşavirlerinin de bulunduğu temsilcilerin ve Bilgi 
Alan ile bağlantısı bulunan 3. kişilerin de (bundan sonra tümü ayrı ayrı veya birlikte 
“Temsilciler” olarak anılacaktır) aşağıdaki yükümlülüklere uymasını sağlayacak, Gizli 
Bilgiler’in gizlilik niteliğini ve Bilgi Alan’ın işbu Taahhütname’nin amacına uygun olarak 
ifasından sorumlu olduğunu bildirecek, Temsilciler’in de bu Taahhütname’de yer alan gizlilik 
yükümlülükleri altında ve ilgili mevzuata uygun olarak çalışmalarını sağlayacaktır. 

         Bilgi Alan;  

a) Gizli Bilgi’yi yalnızca Amaç için kullanacak, bununla sınırlı olmaksızın, Gizli Bilgiler’in gizliliğini 
korumak ve muhafaza etmek için gerekli tüm önlemleri alarak ve ne olursa olsun, tüm Gizli 
Bilgiler’in gizliliğini devam ettirecek ve koruyacaktır. 

b) TTG’nin açık yazılı izni olmadan Gizli Bilgi’yi herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmeyecek; TTG’ye 
ait hiçbir bilgiyi TTG’nin yazılı izni olmadan başkaları ile paylaşmayacak ve bunlarla ilgili basın 
duyuruları yapmayacaktır. 

c) TTG’nin yazılı onayı olmadan TTG’nin Gizli Bilgiler’ini kullanarak herhangi bir araştırma 
geliştirme faaliyetinde, analiz çalışmasında, inceleme, raporlama gibi aktivitelerde 
bulunmayacaktır. 

d) Amaç’ın gerektirdiği ölçü, kapsam ve süre dışında Gizli Bilgiler’i işlemeyecek veya 
çoğaltmayacaktır. Gizli Bilgiler’i başka herhangi bir amaçla, özellikle de TTG’ye dolaylı veya 
doğrudan zarar verecek veya TTG’ye ticari bir dezavantaj sağlayacak herhangi bir şekilde 
kullanmayacaktır.  

e) TTG’ye ait Gizli Bilgiler’e ve TTG müşterilerine, iş ortaklarına, abonelerine ait kişisel bilgilere 
en az kendi gizli bilgileri ve fikri mülkiyet niteliği taşıyan bilgilerine uyguladığı TS ISO/IEC 27001 
ve/veya ISO/IEC 27001 veya güncel ISO standartlarında güvenlik önlemlerini alacak ve gereken 
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özeni gösterecektir. TTG’ye ait Gizli Bilgiler’in kullanımında; abone bilgisi barındıran 
sistemlerde tek parametre kullanılarak kullanıcının bütün bilgilerini gizleme ya da 
maskeleme yöntemiyle kullanmak ve erişilebilen bilgileri kaydetmek amacıyla toplu olarak 
görüntülemeyecek ve listelemeyecektir. 

f) 3. Kişilere ait kişisel verilerin İşlenmesi söz konusu olduğunda; kullanıma ve işlemeye ilişkin 
her türlü mevzuata uygun davranacak, erişilen bilgi ile ihtiyaç duyulan bilginin orantılı olmasını 
gözetecek, güvenliği zedeleyecek dış ortamlara kişisel verileri aktarmayacak ve kişisel verilerin 
işlenmesi konusunda 3. kişilerden yazılı onay alınmaksızın bu verileri aktarmayacak ve 
işlemeyecektir. Bilgi Alan, Elektronik Haberleşme Kanunu’nun Kişisel Bilgilerin Gizliliğine dair 
51. Maddesi ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine 
uymakla yükümlü olduğunu, işbu düzenlemelerin hükümleri uyarınca; her türlü 
abone/müşteri bilgisi ve kişisel verinin, Gizli Bilgi olduğunu, bu bilgi ve verileri süresiz olarak 
özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi,  her türlü 
abone/müşteri bilgisi ve kişisel veriyi hiçbir şekilde yazılı onay almadan kullanmayacağını, 
işlemeyeceğini, aktarmayacağını, tüm çalışanlarını bu konuda uyaracağını ve bu yönde tüm 
güvenlik önlemlerini asgari oranda alacağını,  üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli 
olan her türlü tedbiri ve TTG tarafından ilave olarak talep edilen tedbirleri alacağını ve 
gerekli özeni göstereceğini, abone/müşteri bilgisi ve kişisel verilere ulaşan Temsilciler’in de 
işbu yükümlülüklere uymasını sağlayacağını, Temsilciler’in işbu madde kapsamına aykırı 
hareketleri nedeniyle meydana gelecek her türlü zarardan müştereken ve müteselsilen 
sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

g) Gizli Bilgi ve belgeleri herhangi bir şekilde, TTG’nin ve kişisel bilgileri kullanılan üçüncü kişilerin 
yazılı onayı olmadan, herhangi bir uygulama için kullanmayacaktır. Taahhütname’nin hangi 
nedenle olursa olsun sona ermesine bakılmaksızın, erişim izni verilen kişilerce yapılan tüm 
işlemlerin tarih ve saat bilgisini içerecek şekilde kayıtları tutulacak, erişim, bilgi girişi, 
değişiklik gibi işlemlere ait loglar en az ve en fazla ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar 
saklanacaktır. 

h) Herhangi bir yasa veya hükümet mercii yahut yetkili merciinin, Bilgi Alan’ın Gizli Bilgiler’den 
herhangi birini ifşa etmesini talep etmesi durumunda, Bilgi Alan derhal TTG’ye bu talebi veya 
emri bildirerek, TTG’nin, bu talep veya şartın tümüne veya bir kısmına karşı korunma yolu 
araması için gerekli zamanı verecektir. TTG’nin böyle bir korunma yolu bulamaması 
durumunda, Bilgi Alan, Gizli Bilgiler’in yalnızca yasal olarak ifşa etmeye zorlandığı kısmını 
ifşa edecektir. Bu sınırın aşılması bu Taahhütname’nin ihlalini oluşturacaktır. 

i) Gizli Bilgi’nin yetki dışı kullanıldığını veya ifşa edildiğini veya bu Taahhütname’nin başka bir 
şekilde ihlal edildiğini tespit eder etmez TTG’yi yazılı olarak derhal bilgilendirecek ve Gizli 
Bilgi’yi geri almak ve bir daha yetki dışı kullanımını engellemek için TTG ile işbirliği yapacaktır. 
Ayrıca, Yetki dışı kullanım ve ihlal sonucu TTG’nin maruz kaldığı veya kalabileceği zararı ve 
ziyanı tazmin etmek için objektif tüm önlemler ile TTG tarafından talep edilecek önlemleri 
alacaktır.  

j) Bilgi Alan, işbu Taahhütname’yi ihlal ederek Gizli Bilgiler’i kullanmasından veya ifşa 
etmesinden dolayı, Amaç’la bağlantılı olarak veya Amaç’tan dolayı ortaya çıkan her türlü 
masraf, gider, zarar, tazminat, dava ve kovuşturmaya karşı TTG’yi tüm zararlardan ari 
tutmayı ve TTG’nin üçüncü kişi veya kurumlara ödemek zorunda kalacağı iade, cezai şart, 
para cezası, tazminat da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her ne nam altında olur 
ise olsun her türlü bedeli (masraf ve giderler dahil olmak üzere), kendisinden talep edildiği 
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tarihten itibaren en geç on (10) iş günü içerisinde avans faizi dahil tüm fer’ileriyle birlikte 
TTG’ye ödemeyi, TTG’nin her türlü zararını tazmin etmeyi taahhüt etmektedir. 

k) Temsilciler’inden herhangi birinin işbu Taahütname hükümlerini ihlalinden, TTG’ye karşı 
müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. 

3. GİZLİ BİLGİLERİN İADESİ VE SİLİNMESİ 

Bilgi Alan, Amaç yerine getirildikten sonra ya da herhangi bir zamanda TTG tarafından talepte 
bulunulmasından itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde, Gizli Bilgiler’i içeren belge ve materyalleri ve 
bunların tüm maddi parçalarını ve kopyalarını TTG’ye iade edecek ve işbu bendin hükümlerini yerine 
getirmiş olduğunu yazılı olarak teyit edecektir.  

Amaç yerine getirilmiş ve belgeler ve materyaller yukarıda belirtilen şekilde iade edilmiş olsa dahi, 
Bilgi Alan’ın işbu Taahhütname kapsamında Gizli Bilgiler’in korunmasına matuf yükümlülükleri 
devam eder.  

Bilgi Alan, TTG’den edindiği ve uhdesinde bulunan Gizli Bilgiler arasında yer alan ve ilgili mevzuat 
uyarınca silinmesi gereken verileri, ilgili mevzuatta belirtilen süre ve yöntemler dahilinde 
silmeyi/imha etmeyi kabul eder. 

4. İHBARLAR 

Bilgi Alan, adres değişikliği halinde yeni adresini 7 (yedi) gün içinde TTG’ye yazılı olarak bildirecektir. 
Aksi takdirde Bilgi Alan’ın işbu Taahhütname’de belirtilen adresine, işbu Taahhütname kapsamında 
yapılacak her türlü tebligat geçerli sayılacaktır. 

5. FERAGAT 

TTG’nin işbu Taahhütname kapsamındaki herhangi bir hakkını kullanmaması veya kullanılmasında 
bir gecikme meydana gelmesi TTG tarafından bu yolda yazılı olarak bir açıklama yapılmadığı 
müddetçe, kullanılmayan/gecikmeli kullanılan haktan veya diğer haklardan feragat olarak 
algılanmayacaktır. 

6. DEVİR YASAĞI 

Bilgi Alan, TTG’nin yazılı izni olmadan bu Taahhütname’den doğan herhangi bir yükümlülüğünü 
devredemez. 

7. SÜRE 

İşbu Taahhütname, aşağıda belirtilen tarihte yürürlüğe girecek ve işbu Amaç’ın tamamlanmasından 
sonra da gizlilik yükümlülüğü 15 (onbeş) yıl daha devam edecektir.  

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 

İşbu Taahhütname, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve adı geçen yasalara göre 
yorumlanacaktır. İşbu Taahhütname’nin hükümlerinin anlamı, yorumlanması, uygulanması veya 
herhangi bir olası ihlali ile ilgili olarak ortaya çıkan ve TTG ile Bilgi Alan arasında müzakere yoluyla 
çözüme kavuşturulamayan herhangi bir ihtilafta, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra 
Müdürlükleri yetkili olacaktır. 
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9. TAAHHÜTNAME’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

Amaç’ın yerine getirilmesi ile ilgili olarak ortaya çıkan ihtiyaca göre, TTG tarafından yeni 
düzenlemeler ve mükellefiyetler getirilebilir. Bu ekler Taahhütname süresinin sonuna kadar 
Taahhütname hükmü olarak geçerli olacaktır. Sadece yazılı olarak yapılan değişiklikler geçerli 
sayılacaktır.  

10. DİĞER HÜKÜMLER 

a) İşbu Taahhütname’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir kanun veya yönetmelik gereği 
tümüyle ya da kısmen geçerliliğini kaybetmesi ya da icra edilemez olması halinde, sadece o hüküm 
batıl olacak, Taahhütname’nin diğer hükümleri aynen yürürlükte kalacaktır. 

b) İşbu Taahhütname’den doğan her türlü vergi, resim, harç ve sair masraflar Bilgi Alan tarafından 
karşılanacaktır.  

c) Bilgi Alan imza sirkülerini işbu Taahhütname’nin eki olarak, Taahhütname’ye ekleyecektir. 

İşbu Taahhütname bir suret olarak düzenlenmiş ve Bilgi Alan tarafından ..../..../....... tarihinde 
yürürlüğe girmek üzere ..../..../........  tarihinde imzalanmıştır.  

 

Ticari Unvan  : ........................................... 

Yetkili Adı       : ………………………………………. 

Yetkili Unvanı: ………………………………………. 

İmza            : ……………………………………….. 

 

Ek 1- Bilgi Alan’a ait Güncel Tarihli İmza Sirküleri 


