
1 
 

SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ 

 

1- Sözleşmenin Tarafları  

1.1. İşbu sözleşme aşağıda yer alan imza tarihinde (“Yürürlük Tarihi”) merkez adresi Airport Plaza 

Ankara Caddesi No:486 Kurtköy Pendik/İstanbul’da kayıtlı bulunan Marm Assistance Destek 

Hizmetleri A.Ş.  (“MA”) ve merkezi Taşpınar Mahallesi 2800. Cadde No:5/B 06830 İncek, 

Gölbaşı/Ankara adresinde kayıtlı bulunan TED Ankara Koleji Mezunları Derneği (“TED”) arasında 

yürürlüğe girmiştir. 

1.2. MA ve TED münferiden “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

     1.3. TED bağışçı ve mezunları ‘Kullanıcılar’ olarak anılacaktır.  

2- Tanımlar 

2.1. Gizli Bilgi: TED ve/veya bağlı/ilişkili kuruluşlarından birinin (“bağlı/ilişkili kuruluş” doğrudan 

doğruya veya dolaylı olarak TED tarafından kontrol edilen, TED ile aynı kontrol altında olan veya 

TED ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan herhangi bir tüzel veya gerçek kişilik anlamındadır) 

mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan ve TED  tarafından MA’ya açıklanabilecek veya MA’nın 

herhangi bir şekilde elde edebileceği niteliği ne olursa olsun herhangi bir fikir, icat, çalışma, 

yöntem, geliştirme ve patent hakkı, fikri mülkiyet hakları, ticari marka, ticari sırlar ve yasal koruma 

altında olsun veya olmasın diğer her türlü yenilikler, finansal, teknik veya ticari bilgiler dahil her 

türlü belge ve bilgiler, hedef ve planlar, TED’in mevcut ve potansiyel üye, müşterileri ve 

tedarikçileri dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere TED ile hukuki veya ticari ilişki 

içinde olan her türlü üçüncü kişiler, TED üyeleri, bağışçıları, sponsorları ve çalışanları, Kullanıcılar 

hakkındaki kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, belge ve bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak 

üzere, bilgisayar programları, alt programlar ve bilgisayar dosyaları, erişim hakları, şifreler, kripto 

anahtarları, hangi şekilde olursa olsun (yazılı, yazıcıdan dökümü alınmış belgeler, USB veri 

depolama cihazları , örnekler, çizimler, modeller ve diğer unsurlar) ve hangi şekilde aktarılmış 

olursa olsun (sözlü, yazılı, görsel, manyetik veya elektronik format dahil, posta, bilgisayar, e-posta 

ve ağ bağlantılarından yapılan aktarımlar) ve işbu sözleşme ile ilgili işlemler sırasında TED ile MA 

arasında meydana gelen bilgi alışverişi de dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere TED hakkında 

ve TED ile ilgili yazılı veya sözlü açıklanan tüm ticari, mali, teknik bilgiler, üye bilgileri, iletişim 

bilgileri, mal alış fiyatları ve koşulları, borç alacak ve borçlanma yapısı gizli bilgi olarak kabul edilir. 

İster sözlü yapılsın, isterse elektronik ortamda veya yazılı ya da başka bir araçla yapılsın, TED’in 

Gizli Bilgi saydığı her türlü bilgiler bu kapsama dahildir. 
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2.2. KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu, 

2.3. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi, 

2.4. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, 

mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel 

hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, 

2.5. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin 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 işlemi, 

2.6. Veri Sahibi: Kişisel verileri işlenen gerçek kişiyi, 

2.7. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler: Kamuya mal olmuş bilgiler, yürürlükte olan kanun ya 

da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken 

bilgileri, 

ifade eder. 

3- Sözleşme’nin Konusu 

İşbu Sözleşme’nin konusu, MA’nın, TED’in mezun ve bağışçılarına Medikal, Seyahat Planlama ve 

Ev İşleri konularında kendi çağrı merkezi ve servis sağlayıcıları aracılığıyla ücretsiz asistanlık ve 

yönlendirme hizmetleri vermesine ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.  

4- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  

İşbu Sözleşme ile Taraflar aşağıda detaylandırılan hak ve yükümlülükleri kabul, beyan ve taahhüt 

etmişlerdir: 

4.1 TED asistanlık hizmetlerinden faydalanacak kişileri belirler, kişilerin ad, soyad ve iletişim 

bilgilerini içeren, KVKK onayları alınmış listeyi MA’ya iletir.   

4.2 MA, Ek1 de yer alan hizmetleri TED bağışçı/mezunlarına sunar. 

4.3 MA, TED’e özel bir hat atayarak, TED bağışçı/mezunları o hattı aradığında MA tarafından TED’e 

özel karşılıklı mutabık kalınacak bir karşılama ile telefonu yanıtlar.  

4.4 MA, her gün saat 17:00’ye kadar 24 saat içinde MA’yı arayan TED bağışçı/mezunlarına ait 

bilgileri TED ile paylaşır.  

4.5 MA, sözleşmenin devreye girmesi ile hizmet içerikleri ve işleyiş ile ilgili TED personeline eğitim 

verir. Hizmet içerikleri ve işleyişle ilgili değişiklikler oldukça eğitimler tekrarlanır. 
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4.6 MA, servis sağlayıcıları ile olan sözleşmeleri, kurum anlaşmaları ile değişiklik, iptal vb 

durumları TED’e bildirir.  

4.7 TED mezun/bağışçılarından kaynaklanan aksaklıklarda, TED’in herhangi bir yükümlülüğü 

yoktur. MA’nın servis sağlayıcıları ile olan maddi ve diğer problemleri, TED’e yansıtmayıp, MA, 

bu hususları servis sağlayıcıları ile çözer.  

4.8 Kullanıcının talep ettiği hizmet nedeniyle (EK1’ de belirtilen ücretli hizmetler kapsamında) 

doğan bir ücret varsa MA kullanıcıya bilgi verir ve onay alır.  

4.9 TED, MA’nın vermiş olduğu hizmetlerle ilgili kullanıcılarını arayarak hizmetle ilgili 

memnuniyetlerini sorgulayabilir, olumsuz bildirimlerle ilgili MA’ya bilgi verir ve çözüm odaklı 

önerileri hayata geçirmesini bekler. 

4.10 TED, belirlediği kullanıcıların ücretli hizmetlerinin bedellerini kendi karşılamak isteyebilir. Bu 

durumda MA’ya bütçe limiti, yıllık kullanım hakkı vb bilgileri iletir. MA, bu sınırlar içinde 

kullanıcılara hizmet verir ve tutarı TED’e fatura eder.  

4.11 MA, TED tarafından iletilen listedeki kullanıcılarla sözleşme kapsamı dışında satış, 

bilgilendirme, pazarlama faaliyeti yürütmemeyi kabul eder. 

 
5- Ücretlendirme 
 

5.1. MA, Madde 4’te ve EK1’de ücretsiz hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri 1000 kişiye 

kadar TED ve TED kullanıcılarını ücretsiz olarak vermeyi taahhüt eder.  

 5.2. EK1’ de belirtilen ücretli hizmetler bölümündeki hizmetlerin kullanıcılara sağlaması halinde, 

ödeme kullanıcı tarafından MA’nın servis sağlayıcılarına yapılır.  

 
6- Sözleşme’nin Süresi 
 

İşbu Sözleşme’nin geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır ("Sözleşme Süresi").  
 

7- Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması 
 
7.1. TED ve MA işbu Sözleşme Süresince, özel ve gizli bilgilerini paylaşacaklardır. Taraflar, bilgiyi 

alan tarafa iletildiği sırada “Gizli” nitelikte olan tüm bu bilgileri kesin bir gizlilik içinde muhafaza 

edeceklerini beyan ve kabul ederler. 

7.2. İşbu Sözleşme kapsamında MA tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmayı kabul eden 

Kullanıcılar’a ait ad, soyadı, TC kimlik numarası, dernek üye numarası ve telefon numarasına ilişkin 

kişisel veriler, TED tarafından işlenecek ve MA’ya aktarılacaktır. MA, işbu Sözleşme kapsamında 
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icra edeceği asistanlık ve yönlendirme hizmetleri için Kullanıcılar’ın ad, soyadı, TC kimlik numarası, 

dernek üye numarası, telefon numarası, adres bilgileri, tıbbi şikayet, randevu talep edilen 

doktor/hastane, ilaç/medikal malzeme bilgileri, seyahat edilmek istenen ülke veya şehir, 

rezervasyon talep edilen otel, bilet ve transfer bilgileri ile araç bilgilerine ilişkin kişisel verileri ve 

özel nitelikli kişisel verilerini veri sorumlusu sıfatıyla işleyecektir. MA, TED tarafından aktarılacak 

kişisel verileri yalnızca işbu Sözleşme hükümleri kapsamında ve işbu Sözleşme gereği sunulacak 

asistanlık ve yönlendirme hizmetlerinin icrası amacıyla işleyeceğini, Sözleşme’de yer alan ve/veya 

taraflar arasında kurulan sözleşmesel ilişki kapsamındaki aktarım amaçları dışında hiçbir şekilde 

kullanmayacağını, işlemeyeceğini, muhafaza etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 

7.3. MA, elde ettiği kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, 

kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verilerin hukuka aykırı ve izinsiz olarak işlenmesini önlemek, 

kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verilere hukuka aykırı ve izinsiz olarak erişilmesini önlemek, 

kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verilerin hukuka uygun şekilde muhafazasını ve işlenmesini 

sağlamak,  kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verilerin zarar görmesine ve hukuka aykırı şekilde 

imha edilmesine engel olmak amacı dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla,  kişisel veri ile 

özel nitelikli kişisel verilerin niteliğine uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her 

türlü teknik ve idari tedbirleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

7.4. MA, TED’den temin edeceği gizli bilgi niteliğindeki bilgi ve belgeyi, kilitli ve ulaşması zorunlu 

olan kişiler hariç üçüncü kişilerin ulaşamayacağı ortamlarda muhafaza edecek ve MA bunları 

sadece TED’in belirlediği süre için kullanacak, belirlenen süre sonunda tüm bu bilgileri TED’e aynı 

şekilde geri verecektir.  

7.5. MA, TED’den temin edeceği her türlü gizli bilgi ve kişisel verilere, gerekli personelinin 

ulaşmasına olanak sağlarken tüm güvenlik önlemlerini alacak ve bilgiler ile kişisel verilere 

erişilmesini kontrol altına alacaktır. 

7.6. MA, gizli bilgi ve kişisel verilerin saklanması ve işlenmesi konusunda, personelinin gerekli özeni 

göstermesini sağlayacak ve tüm personelinden sorumlu olacaktır. MA, işbu Sözleşme kapsamında 

elde edeceği gizli bilgi, kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri ifşa etmeyecektir veya ifşa 

edilmesine izin vermeyecektir.  

7.7. MA, Kullanıcılar’a ait her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin elde edilmesi, 

depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, 

devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi 

dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere KVKK’nın 3. maddesinde ve işbu Sözleşme’de 
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tanımlanan kişisel verilerin işlenmesi olarak sayılabilecek her türlü faaliyet bakımından veri 

sorumlusu sıfatını haiz olduğunu ve KVKK, ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

kararları uyarınca gerekli yükümlülükleri yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.8. MA, Kullanıcılar’a ait elde ettiği her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin 

işlenmesinden önce veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyi ve KVKK 

ile ikincil mevzuat kapsamında kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için veri 

sahiplerinden ayrıca ve bizzat açık rıza beyanı alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

7.9. MA, işbu Sözleşme’de ve KVKK ile ikincil mevzuatta belirtilen veri sorumlusunun yerine 

getirmesi gereken yükümlülüklerin eksik olarak yerine getirilmesi veya hiç yerine getirilmemesi 

halinde, kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin tabi tutulacağı her türlü veri işleme faaliyeti 

bakımından veri sorumlusu sıfatıyla tüm sorumluluk kendisine ait olup, ilgili mevzuat kapsamında 

üzerine düşen yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemesi nedeniyle TED’e iletilecek 3. 

kişi, kurum ve kuruluşların her türlü taleplerinden bizzat sorumlu olacaktır. 

7.10. MA, KVKK ve ikincil mevzuat ile diğer düzenlemelerde yer alan yükümlülükleri gereği gibi 

yerine getirmemesi nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve mahkemeler başta olmak üzere 

yaptırım ve ceza yetkisini haiz her türlü idari ve adli merciler tarafından TED hakkında verilecek her 

nam altında olursa olsun idari para cezası, tazminat ve sair zararlardan sorumlu olduğunu, TED’in 

bahsi geçen idari para cezası, tazminat ve sair ödemeleri yapması halinde MA’ya rücu hakkı 

olduğunu, idari ve adli makamlarca verilecek karar veya kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla birlikte 

TED tarafından yapılacak ilk yazılı başvuruda ilgili zararın derhal ve fer’ileri ile birlikte TED’e 

ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

7.11. MA tarafından işbu Sözleşme kapsamında sunulacak hizmetlerden yararlanmak 

Kullanıcılar’ın KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarını kullanmak için MA’ya başvurmaları 

halinde, MA ilgili başvuru hakkında TED’i derhal ve gecikmesizin yazılı olarak bilgilendirecektir. MA, 

veri sahiplerince KVKK’nın 11. maddesi uyarınca yapılacak başvuruların gereğini en geç 7 (yedi) 

gün içinde yerine getirecektir. 

7.12. MA’nın işbu sözleşmeye uygun hareket etme yükümlülüğünün yanı sıra, MA aynı zamanda 

yanında çalıştırdığı, kendisine yardımcı ve kendisi ile ilgili kişilerin de işbu Sözleşme hükümlerine 

uygun hareket etmesini sağlamaktan sorumludur. MA’nın ve/veya istihdam ettiği kişilerin işbu 

sözleşmenin hükümleri dışında hareket etmesi durumunda; TED, bu ihlalden ötürü tüm 

zararlarının tazminini MA’dan talep hakkının yanı sıra, taahhüdün ifasını talep ve tedbir hakları 
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ve/veya MA ile işbu sözleşme de dahil olmak üzere tüm sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetme 

hakkını saklı tutar. 

7.13. MA, kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verilerin saklanması için mevzuatta öngörülmüş bir 

süre varsa bu süreye riayet edecektir. Kendisine aktarılan veya TED adına topladığı kişisel verilerin 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ise söz konusu kişisel verilerin kayıtlı 

bulunduğu her türlü ortamı TED’e imza karşılığı teslim ederek kendi nezdindeki kayıtları silecek 

veya yok edecektir. MA, TED tarafından kendisine iletilecek kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, 

anonimleştirilmesi taleplerini gecikmesizin karşılayacağını kabul ve beyan eder. 

7.14. MA, işbu Sözleşme’de söz konusu edilen iş ile ilgili bilgi ve belgelerin gizli olduğunu, bu 

nedenle sadece işbu bilgi ve belgeler ile Sözleşme kapsamında elde edeceği kişisel veri ve özel 

nitelikli kişisel verileri kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini 

ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde TED’in izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve 

kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.15. MA, işbu Sözleşme doğrultusunda elde edeceği kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri, 

TED’in izni olmaksızın hiçbir koşulda yurt içinde veya yurtdışında mukim üçüncü gerçek ve/veya 

tüzel kişi, kurum veya kuruluşlara aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

7.16. MA, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin 

3.kişiler tarafından hırsızlık ve verilerin dijital yollarla ele geçirilmesi (“hacklenmesi”) dahil ve fakat 

bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı herhangi bir şekilde ihlal edilmesi halinde KVKK ve 

ikincil mevzuatta bulunan yasal süreler içinde KVKK’ya başvuracağını, konuyla ilgili derhal ve en 

geç 24 saat içerisinde TED’e yazılı olarak bilgi vereceğini ve gerekli tüm yasal, idari, teknik ve 

finansal önlemleri alacağını taahhüt eder. 

 
8- Sözleşmenin Feshi 

 
Sözleşme Süresinin bitimi ile Sözleşme’nin sona ermesi hariç, Taraflar, işbu Sözleşmeyi karşı tarafa 

90 (doksan) gün öncesinden 9. maddede belirlenen usule uygun olarak bildirmek suretiyle tek 

taraflı olarak feshedebilecektir.  

 
9- Bildirimler 

 
9.1. İşbu Sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen 

bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler yazılı veya elektronik 
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ortamda olacaktır. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek bildirimler iş bu maddede belirtilen 

elektronik posta adresleri üzerinden gerçekleştirilecektir.  

9.2. Bununla birlikte genel olarak temerrüt veya fesih ihbarlarını içeren bildirimler ancak bir Noter 

kanalıyla, telgraf veya taahhütlü posta ile, iade makbuzu alınarak teslim edildiğinde, usulüne uygun 

olarak ve Türk kanunları uyarınca tebligatın tebellüğ edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacaktır.  

Marm Assistance adına  
 
İsim  :  
Adres :  
E-Posta :  
 

    TED Ankara Koleji Mezunları Derneği adına 
 

İsim  :  
Adres :  
E-Posta :  

 
9.3. Tarafların yukarıda belirttikleri adresleri tebligat adresleridir. Taraflardan biri belirlenmiş 

tebligat adresini değiştirmek isterse, keyfiyeti diğer Tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.  

9.4. Aksi takdirde belirtilen adrese yapılan tebligatlar, Tebligat Kanunu’na uygun olarak yapılmış 

bir tebligatın hukuki neticelerini doğurur. Şu kadar ki, adres bildirim yükümlülüğüne uymayan 

Tarafa yapılan tebliğin bila dönmesi halinde tebliğ memurunun tebligata düştüğü tebliğ 

edilemediğine ilişkin şerh tarihinde tebligat, karşı Tarafa yapılmış sayılacaktır. 

9.5. Yukarıda Taraflarca belirtilen e-posta adresleri de geçerli ve güncel sayılacaktır, değişmesi 

durumunda karşı tarafa ivedilikle yazılı olarak bildirilecektir. Aksi takdirde Sözleşme’de bahsi geçen 

e-posta adreslerine yapılacak olan bildirimler Taraflar açısından bağlayıcı olmaya devam edecektir. 

 
10- Mücbir Sebepler 

 
"Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve MA’nın gerekli özeni göstermesine 

rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal 

afet, salgın, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, 

sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her 

türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir. 
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11- Damga Vergisi 
 

11.1. İşbu Sözleşme'nin akdedilmesi neticesinde tahakkuk edebilecek damga vergisi MA tarafından 

ödenecektir. 

11.2. İşbu Sözleşme, ____________ tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır. 
 

 
 
 

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI 
DERNEĞİ  

MARM ASSISTANCE DESTEK 
HİZMETLERİ AŞ. 
 

    
 

 
EKLER: 
1. MARM ASSISTANCE’IN SUNACAĞI HİZMET LİSTESİ 
2. TARAFLARA AİT İMZA SİRKÜLERİ 


