
 

 
 

TÜRMATSAN ORGANİZE MATBAACILIK GIDA İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

ÇALIŞAN KVKK GİZLİLİK MUVAFAKATNAMESİ 

 

Türmatsan Organize Matbaacılık Gıda İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nde (“Türmatsan”) çalışanı (“Çalışan”) 

olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak 

bilginize sunulan Çalışanlara Ait Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, Kamera Kayıt 

Sistemleri Aydınlatma Metni, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine 

İlişkin İmha Politikası, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Gizlilik kapsamında iş 

sözleşmenizin eki olarak işbu Muvafakatname alınmakta ve aykırı hareket halinde disiplin işlemi 

belirlenmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen belgeleri okuduğumu ve anladığımı, belirlenen usul ve esaslara uygun hareket edeceğimi,  

 

Çalışırken edindiğim gizliliği, bütünlüğü ya da kullanılabilirliği korunması gerektiren hassas bilgi ve 

belgelerin niteliği gereği;  

✓ Görevim ve sorumluluklarım nedeniyle işveren veya bağlı şirketler gurubunun diğer şirketlerinde iş 

sözleşmesi süresince yaptığım işten veya başka bir nedenle öğrendiğim her türlü bilgiyi korumayı, 

gizli tutmayı ve saklamayı, 

✓ Edindiğim bilgiyi, iş sözleşmesi dışında herhangi bir sebeple kullanmama, herhangi bir üçüncü şahıs 

(işverenin diğer personeli de dahil) veya kuruluşa, iş bu sözleşme sona erse dahi, açıklamamayı, 

✓ İşverene ait ticari sırlar, mali bilgiler, müşteri bilgileri, materyaller, uygulamalar, dokümanlar, 

bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri (donanım ve yazılım), tasarımlar, teknikler, metodlar, 

sistemler, formüller, kavramlar, endüstriyel tasarımlar, marka-patent bilgileri gibi tüm varlıklar ile 

çalışma süreleri içerisinde edindikleri bilgiler ve/veya yapmış oldukları tüm faaliyetler, anlaşmalar 

ve geliştirdikleri ürünlerin gizli kalacağını ve işverenin mülkiyeti olduğunu, 

✓ Şirket tarafından, tarafıma yapılacak olan, aylık maaş ödemeleri ile prim, ikramiye vb. ek gelirlerimi, 

hiçbir suretle şirkette çalışan başka bir çalışma arkadaşımla ve/veya üçüncü bir şahısla 

paylaşmayacağımı, bu bilgilerin şirket ile kendi aramızda özel bilgiler olduğunu, 

✓ Bilgi ve belgeleri istemeye kanunen açıkça yetkili kişi ve mercilere, görevin gerektirdiği durumlar 

haricinde sunmamayı, 

✓ Gizli bilgi ve belgeleri kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü taraflar yararına çalışılan süre içinde 

veya sonrasında kullanmayacağımı, açıklamayacağımı ve yayımlamayacağımı, 

✓ İşveren ve işverenin müşterilerine ait her türlü sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek 

davranışlardan kaçınmayı, bu yükümlülüğe uymamam nedeniyle işverenin uğrayacağı her türlü 

maddi ve manevi zararları tazmin etmeyi, 

 

Kabul ve taahhüt ederim. 

 

Kabul ve taahhüt edilen bu hususlara aykırı hareket edilmesi halinde, fiilin ağırlığına bağlı 4857 sayılı İş 

Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında, sözleşme feshi dahil diğer disiplin işlemleri uygulanır. 

 

İş Sözleşmesinin devamı niteliğinde olan bu Gizlilik Muvafakatnamesi, taraflarca iki suret olarak 

düzenlenip, okundu ve aynen kabulle imzalandı. (…/…./…..) 
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