
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 

 
 

1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

 

İşbu sözleşme Best Veri Kurtarma, Analiz ve Bilişim Hizmetleri (bu sözleşmede 

kısaca DATABASE VERİ KURTARMA olarak anılacaktır) ile Veri Kurtarma veya Adli 

Bilişim Hizmeti talebinde bulunan ........................................ (bu sözleşmede MÜŞTERİ olarak 

anılacaktır) arasında gizli ve kişisel bilgilerin korunması amacıyla hazırlanarak imza altına 

alınmıştır. 

 

 
 

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU 

 

Sözleşmenin konusu, veri kurtarma veya adli bilişim hizmeti kapsamında 

DATABASE VERİ KURTARMA’nın yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine 

verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen her türlü cihazdaki (veri depo aygıtları) 

bilgi ve belgenin gizlilik ihlalinin önlenmesi için gereken karşılıklı yükümlülükleri kapsar. 

 

 
 

3- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜĞÜ 

 

İşbu sözleşme işleme tabi tutulacak cihazların DATABASE VERİ KURTARMA’ya 

teslimi ile yürürlüğe girmiş kabul edilir. Taraflar arasındaki ticari ilişkilerin devamı 

müddetince de caridir. Sözleşme neticesi karşılıklı doğan yükümlülükler taraflarca 

imzalanmış sözleşmelerin sona ermesinden itibaren BİR (1) yıl boyunca yürürlükte kalacaktır. 

 

 
 

4- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI 

 

Sözleşmede tanımlanan ve veri kurtarma konusunu oluşturan iş esnasında MÜŞTERİ 

tarafından DATABASE VERİ KURTARMA’ya açıklanan bilgi, belge, ticari sır, diğer yasal 

korunmaya konu olan ya da olmayan çalışma esnasında öğrenilecek tüm ticari, mali, teknik ve 

kişiye özel bilgiler sır olarak kabul edilir. 

 

 
 

5- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

5.1. MÜŞTERİ, veri kurtarma veya adli bilişim hizmeti kapsamında DATABASE 

VERİ KURTARMA’ya teslim ettiği cihaz veya veri depolama ortamında var olan 

bilgilerin tarafına ait olduğunu beyan eder, kurtarılacak verilerin 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu aleyhine olacak şekilde kullanılmayacağını kabul 

eder. 

 

5.2. DATABASE VERİ KURTARMA, işbu sözleşmede söz konusu edilen hizmet ile 

ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli/kişiye özel olduğunu ve bu nedenle, sadece 

kendisinin 



ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve 

belgelerin hiçbir şekilde MÜŞTERİ’nin izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel 

kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını, veri kurtarma 

operasyonuna tabi tutulmuş her türlü disk ve medyanın ve içerisindeki tüm verilerin 

kurtarma işlemini müteakiben 7 gün içerisinde imha olunacağını kabul ve taahhüt 

eder. 

 

5.3. DATABASE VERİ KURTARMA, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş 

yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı 

müştereken ve müteselsile sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş 

yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder, kendisi adına iş 

yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halinde MÜŞTERİ’ye karşı 

öncelikle sorumludur. 

 

 
 

6- SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE YAPTIRIMLAR : 

 

DATABASE VERİ KURTARMA, Gizlilik Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde 

dürüstlük  ve iyi niyet kurallarına uygun olarak taahhütlerini eksiksiz olarak yerine 

getirecektir. DATABASE VERİ KURTARMA sözleşme hükümlerine aykırı hareket ederek; 

MÜŞTERİ’nin maddi ve manevi zararına neden olması halinde uğranılan zararın karşılığı 

olan bir bedel ve tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

 

7- SÖZLEŞMENİN 3.KİŞİLERE ETKİSİ : 
 

İşbu sözleşme ancak sözleşmede imzası bulunan taraflar arasında geçerli olup 

3.kişilere teşmil edilmeyecektir. 

 

 
 

8- UYUŞMAZLIK 

 

İşbu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri 

yetkili olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle ......................... 

Tarihinde iki nüsha olarak imza edilmiştir. 
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