
KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
a. Aşağıda imzası ve açık bilgileri bulunan kişi ve/veya kuruluş (bundan böyle kısaca

”MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) ile Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. A BlokNo:2E-331
Ataşehir , İstanbul adresinde mukim ENVEPO YAZILIM TİCARET A.Ş. Markası olan
Turuncu Güvenlik Bilişim Takip Teknolojileri Ltd . Şti. (Turuncu araç takip) Bundan sonra
birlikte “ŞİRKET”, münferiden “ENVEPO” arasında aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme
imzalanmıştır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

a. İşbu sözleşme; MÜŞTERİ’nin, ŞİRKET veya ŞİRKET yetkili satıcısından aldığı cihaz ve
hizmetlerin kullanımı, bedellerinin ödenmesi, cihazların montajı, verilen hizmetin kapsamı
tarafların hak ve yükümlülükleriyle ilgili usul ve esasları içermektedir.

3. ŞİRKET HİZMETLERİNİN TAMAMI

a. Müşteri tarafından bu sözleşme sadece mobil uygulama ve web arayüzden giriş yapılarak
sistemden onaylanacak olup, bu işlem akabinde ŞİRKET sistemin kurulup hizmetin
verilmeye başlaması için gerekli işlemleri başlatacaktır. Cihazın kurulumu ŞİRKET in
belirlediği yetkili servislerde yapılabileceği gibi, MÜŞTERİ münferiden de kendisi kurulum
yaptırabilecektir. Müşterinin kendi insiyatifi ile yaptırdığı kurulumdan kaynaklı olarak
çıkabilecek arızalardan ŞİRKET sorumlu değildir. Şirket yetkili servisinde yapılan
montajlarda hatalı bir işlemden kaynaklı oluşabilecek zararlardan montajı yapan yetkili
servis sorumludur.

b. ŞİRKET, gerekli montaj ve kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteriye kullanıcı
adı ile şifreyi bildirecektir. ŞİRKET, müşteriye verilecek kullanıcı adı ve şifrenin gizliliği
konusunda gerekli dikkat ve özeni gösterecektir.

c. Araca/araçlara monte edilen araç takip cihazı kurulumundan itibaren 2 (İKİ) yıl süre ile
ŞİRKET’in garantisi altındadır. Ancak müşteriden veya 3. şahıstan, çevresel etkenlerden
kaynaklı durumlarda, servis ücreti ve parça değiştirme ve/veya ürünü yenileme bedeli
talep edilecektir.

d. MÜŞTERİ, mücbir sebepler, GSM/GPRS Şebekesi, ve şuan cihazı destekleyen
teknolojisinin altyapısının Ülkemizde ileriki senelerde takip cihazı teknolojisini
desteklememesinden kaynaklı oluşabilecek zararlar, GPS uydu sistemi teknik altyapıda
meydana gelebilecek arızalar veya bakım ve onarım çalışmaları, olumsuz hava şartları,
yetkili resmi makamların uygulamış olduğu kesinti ve kısıtlamalar, yasal kurumlarca
faaliyetlerin geçici bir süre için veya daimi suretle durdurulması, mobil iletişim
teknolojilerinin Sunucu kaynaklı ve başkaca sebeplerle geç işlemesi, hiç ya da gereği gibi
işlememesi ve benzeri sebeplerle ŞİRKET sözleşmedeki yükümlülüklerini eksik yerine
getirmekten veya yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulamaz.

e. ŞİRKET veya yetkili servis tarafından yapılacak montajlar, araç sahibinin, sorumlusunun
gözetiminde yapılacaktır. Cihazın takılı olduğu aracın sorumluluğu müşteriye aittir.



f. ŞİRKET, MÜŞTERİ’nin araç takip sisteminden gelen verileri 24 saat süresince izler. Bu
izleme bilgileri ve detayları ŞİRKET sunucularında kayıtlı olacak ve gizli tutulacaktır. Bu
gizli ancak ve sadece bilgiler araç plakası, araç sahibi ve kullanıcının kimlik bilgileri ve
parolası doğrulandıktan sonra MÜŞTERİ ile paylaşılacaktır.

g. MÜŞTERİ veya yetkilisi, ŞİRKET’in web sayfasına girerek, önce kullanıcı adını ve şifresini
doğru girerek, sonraki adımda aracın konumunu ve bulunduğu yere ilişkin bilgilere
ulaşabilecek, Aksesuar olarak blokaj modülünü alması durumunda aracını durdurabilecek
ve/veya durdurulmuş aracın blokesini açabilecektir. Durdurma hizmeti, uygun şartlar ve
koşulların oluşması durumunda verilecektir. Bu durdurma hizmeti nedeni ile gerek
müşterinin gerekse 3. Şahısların aracında/araçlarında zarar meydana gelirse bu
zararların tazmini MÜŞTERİye aittir

h. MÜŞTERİ, araç/araçların maliki veya işleteni sıfatıyla, izlenen araçta/araçlarda bulunan
kimseler (Eşi, çocuğu gibi aile bireyleri, çalışanı vb.) için bu izlemenin özel hayata
müdahale olmadığını ve özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlali anlamına gelmediğini peşinen
kabul ederler, ŞİRKET’in işbu ihlal maddesiyle ilgili 3. Şahıslara doğacak hukuki
uyuşmazlıklarda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak böyle bir durum nedeniyle
ŞİRKET’in herhangi bir zarar, tazminat vb. ödeme yapması durumunda, söz konusu
ödemeler için MÜŞTERİ’ye rücu etmek hakkı saklıdır.

i. ŞİRKET, işbu sözleşme ile hırsızlık, yangın gibi olayları bu nedenle meydana gelen
zararları sigorta etmediği gibi, araçta oluşabilecek arızalar ile ilgili taahhüt içermez.

j. MÜŞTERİ satın aldığı ürün/ürünleri montajı yapılan araçtan başka bir araca aktarılması
durumunda tüm yasal sorumlulukları müşteriye ait olup ŞİRKET işbu ihlal maddesiyle ilgili
3. Şahıslarla doğacak hukuki uyuşmazlıklarda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Ancak böyle bir durum nedeniyle ŞİRKET’in herhangi bir zarar, tazminat vb. ödeme
yapması durumunda, söz konusu ödemeler için MÜŞTERİ’ye rücu etmek hakkı saklıdır.

4. MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. MÜŞTERİ, araç/araçların maliki veya işleteni sıfatıyla, izlenen araçta/araçlarda bulunan
kimseler (Eşi, çocuğu gibi aile bireyleri, çalışanı vb.) için bu izlemenin özel hayata
müdahale olmadığını ve özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlali anlamına gelmediğini peşinen
kabul ederler, ŞİRKET’in işbu ihlal maddesiyle ilgili 3. Şahıslara doğacak hukuki
uyuşmazlıklarda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak böyle bir durum nedeniyle
ŞİRKET’in herhangi bir zarar, tazminat vb. ödeme yapması durumunda, söz konusu
ödemeler için MÜŞTERİ’ye rücu etmek hakkı saklıdır.

b. Müşteri sadece kendi adına kayıtlı bulunan araç için bu takip cihazını satın alabilir.
Müşterinin takip cihazını aldıktan sonra şirketin bilgisi dışında başkaca bir kişiye kayıtlı
araca taktırması halinde şirketin hiçbir sorumluluğu yoktur. Olası bir sorumluluk
durumunda tüm hususlar müşteriye rücu edilecektir.

c. MÜŞTERİ, hizmetin verilmesi için araçlara kurulacak mobil veri cihazlarında kullanılacak,
gsm operatör sim kartlarının temin edilmesi ve bu hatların kullanımı ilgili tüm ödemeler,
MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. ŞİRKET, hatların kapanması veya benzeri sorunlar
nedeniyle sistemin çalışmaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez



d. MÜŞTERİ, ŞİRKET’in teknik servisin montaj, bakım ve onarım hizmetlerini sağlıklı ve hızlı
verilebilmesini sağlayacak tüm kolaylıkları gösterecektir. MÜŞTERİ, araç montajını şirket
yetkili servisinde yaptırmak istediğinde sözleşmeyi sistemden onayladığı tarihten itibaren,
sistemin montajı için, aracı/araçları müşteri ile mutabık kalındığı gün ve saat  içinde
ŞİRKET’in belirleyeceği noktalarda hazır etmelidir. Aksi halde; ŞİRKET’in işbu sözleşmeyi
ihbarsız ve tazminatsız derhal fesih hakkı saklıdır.

e. MÜŞTERİ, araç takip sistemlerine, ŞİRKET’in teknik servisi haricinde müdahale
ettirmemekle ve sistemin üzerinde yer alan “Garanti Mührü ”’nün çıkarılmasını,
yırtılmasını zedelenmesi veya başka nedenlerle okunamaz hale gelmesini önlemek ile
yükümlüdür. Aksi takdirde ŞİRKET garantisi geçersiz kılınacaktır.

f. Kurulumu yapılan sistem ve ürünler hizmet süresi boyunca, ŞİRKET’in bilgisi ve onayı
dışında, MÜŞTERİ veya 3. Şahıslar tarafından sökülemez, tahribata maruz kalamaz.
İşlevleri engellenemez, yazılıma müdahale edilemez, harici kişi ve kuruluşlarca
onarılamaz. Aksi takdirde oluşabilecek tüm sorunlar ile doğmuş ve doğacak tüm
masraflardan MÜŞTERİ sorumludur. Sistemin ve cihazından başka bir araca naklinde,
tamirinde tek yetkili ŞİRKET’tir.

g. MÜŞTERİ’nin araç takip sistemi ile ilgili, parola ve şifre bilgilerini gizli tutması
gerekmektedir. Aksi taktirde oluşan/oluşabilecek zararların tazmininden MÜŞTERİ
sorumludur.

h. MÜŞTERİ, aktif olarak kullanmakta olduğu tebligat adresini, e-posta adresini ve telefon
numarasını ŞİRKET’e vermek zorundadır. İletişim bilgilerinde değişiklik söz konusu
olduğu takdirde en geç 2 gün içinde ŞİRKET’e bildirecektir. ŞİRKET sisteminde kayıtlı
olan MÜŞTERİ’nin tebligat adresine, e-posta adresine ve/veya telefona yapılacak her
türlü bildirim müşteriye yapılmış sayılır.

i. MÜŞTERİ’de nevi, unvan, soyadı değişikliği, birleşme, devralma gibi durumlar söz konusu
olursa, bu değişiklikleri, belgeleriyle/ekleriyle birlikte en geç 10 (on) gün içerisinde
ŞİRKET’e bildirmek zorundadır.

j. MÜŞTERİ sözleşmede belirlenen hizmeti ŞİRKET’in bilgisi ve yazılı onayı dışında
devredemez.

k. MÜŞTERİ hiçbir şekilde, bu cihazı, eklentilerini ve hizmeti gerçekleştiren diğer
donanımları kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir amaç için kullanılmaz. Aksi takdirde,
oluşan ve oluşabilecek zararlardan müşteri sorumludur.

l. MÜŞTERİ’nin aracının pert olması durumunda, cihaz sağlamsa ve MÜŞTERİ talep
ederse iş bu sözleşmenin ifası maksadıyla, pert olan araca takılı sistem ve cihaz,
müşterinin yeni aracına takılır. Böyle bir durumda; MÜŞTERİ yeni araç bilgilerini en kısa
sürede bildirilmelidir.

m. Müşterinin aracı/araçlarını satması durumunda en geç 1 iş günü içerisinde satış yaptığını
ve yeni malike ait iletişim bilgilerini şirkete yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Yeni malik
sistemi kullanmaya devam etmek ister ise devir prosedürü uygulanarak hizmet verilmeye
devam edilecektir. Yeni malikin hizmet almaya devam etmek istememesi halinde ücret
karşılığı olarak cihazın söküm işlemi yapılacaktır.



n. ŞİRKETİN araçların el değiştirmesini bilebilmesi hayatın olağan akışı içerisinde mümkün
olmadığından hala eski malik kullanıyor gibi takip, araç hareket algılandığı, konum bilgisi
vb işlemlere devam edeceğinden bu sebeple oluşabilecek hiçbir zarardan şirket sorumlu
tutulamaz. 3. kişiler ve yeni malikler tarafından KVKK, tazminat gibi herhangi bir talepten
ŞİRKET sorumlu tutulamaz. ŞİRKETİN bir tazminat ödemesi durumunda bu bedel yazılı
bildirimde bulunmayan MÜŞTERİYE rücu edilecektir.

o. MÜŞTERİ cihazın kapalı alanlarda GSM/ GPRS operatöründen kaynaklı olarak
çekmeyeceğini ve veri ve sinyal almayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu hususa
ilişkin cihazda herhangi bir arıza olmadığı, sıkıntının GSM/GPRS sağlayıcısından kaynaklı
olduğu MÜŞTERİYE montajda belirtilmiş olup, bu duruma ilişkin ŞİRKET sorumluluk ve
iade kabul etmeyecektir.

p. MÜŞTERİ, satın aldığı cihazı montaj sırasında kontrol etmekle yükümlüdür. Bu kontrolün
yapılması akabinde montaj gerçekleşip, ŞİRKET merkezinin aktivasyonu akabinde veya
mobil uygulama üzerinden aktivasyonu tamamlandıktan sonra cihazı çalışır vaziyette
veya mobil app üzerinden onay vererek teslim alır. Sonrasında cihazda oluşabilecek bir
arıza ve sorun akabinde arızanın tespiti için montaj ve servis noktasına ŞİRKET
tarafından yönlendirilir. Servis noktası tespit tutanağı sonucu cihazdan kaynaklanmayan /
yanlış kullanımdan kaynaklı arızalardan dolayı ŞİRKETİN sorumluluk ve iade kabul
etmeyeceği müşteri tarafından peşinen kabul ve taahhüt edilir.

5. YÜKÜMLÜLÜK DIŞI DURUMLAR

a. Araç takip sistemlerinin ve buna bağlı hizmetlerinin kullanımı, kullanılmaması veya
kullanılamaması nedeniyle, araçta meydana gelebilecek dolaylı veya dolaysız zararlardan
ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

b. MÜŞTERİ’nin, bu sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine
getirmemesi veya yıllık hizmet yenileme ödemelerini yapmaması halinde , ŞİRKET; bu
anlaşmada bahsedilen hizmetlerini durdurmak ile birlikte sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshedebilir.

c. Sözleşmenin herhangi bir sebeple sonlandırılmasından sonra, sistemlerin sökülmesi
sırasında, oluşabilecek her türlü estetik veya görüntüsel bozukluk ve farklılıktan ŞİRKET
sorumlu tutulamaz.

d. ŞİRKET, alınan görev ve yükümlülüklerinin dışında kalan müşteri taleplerinin yerine
getirilmemesinden dolayı sorumluluk kabul etmez.

e. Hırsızlık, kaza vb. içten ve dıştan gelen etkenler veya müdahaleler, antenden ya da
elektronik sistemde, veri merkezi, GSM şirketinin baz istasyonu hizmetlerinin aksaması
sonucunda doğabilecek arıza veya hizmetin sunumuna engel oluşturursa hizmetin ifa
edilememesinden dolayı ŞİRKET sorumlu tutulamaz.



f. ŞİRKET tarafından araca monte edilerek kurulumu gerçekleştirilen sistem Türkiye sınırları
dahilinde izleme hizmetini sunmaktadır. Araç takip sistemi bulunan aracın, yurtdışına
çıkması halinde işbu sözleşmeden kaynaklanan hizmetin ifası olanaksız olacaktır. Eğer
müşteri araç/araçların yurt dışında takibini talep ederse bu talep, ek kurulum yapılarak ve
bu sözleşmede belirlenen ücretten ayrı bir bedelle yerine getirilecektir. Eğer araç/araçların
yurt dışında takip edilmesine ilişkin ücrette ve diğer hususlarda anlaşılmaz is MÜŞTERİ
sözleşmeyi bu nedenden dolayı feshedemez.

g. GSM/GPRS şebekesi ve GPS uydu sistemindeki aksaklıklar arızalar ve bunların
giderilmesi ŞİRKET’in kontrolü dışında olup ŞİRKET’in sorumluluğu yoktur.

h. ŞİRKET tarafından satışı MT100 kodlu cihaz ( MOTOR İÇİN OLAN ) su geçirmez özelliğe
sahip olmakla birlikte, tazyikli suya maruz kalması durumunda su geçirebilir özellikte
olduğunu MÜŞTERİ kabul eder. Bu sebeple aracın tazyikli suya maruz bırakılmaması
gerektiğini peşinen kabul eder. Bu sebepten kaynaklı hiçbir zarar ve tazminat ŞİRKET
tarafından kabul edilmez.

i. ŞİRKET tarafından satışı yapılan ST100 kodlu cihaz ( arabalar için ) su geçirmez özelliğe
sahip değildir. Müşteri bunu peşinen kabul eder. Bu sebepten kaynaklı hiçbir zarar ve
tazminat ŞİRKET tarafından kabul edilmez.

6. HİZMETİN SUNUMU VE BEDELLENDİRİLMESİ

a. MÜŞTERİ, ŞİRKET’in veya teknik servisinin gerçekleştireceği montaj çalışmaları için
belirlenen maliyeti, peşin veya ön yüz bilgi formunda kararlaştırılmış tarihte öder. Aksi
takdirde %10 vade farkı öder.

b. ŞİRKET, MÜŞTERİ’ye ön yüzde belirtilen yıllık hizmet bedeli karşılığında “YILLIK
HİZMET BEDELİ” faturası keser. MÜŞTERİ, Hizmet Faturasının bedelini en geç faturada
belirtilen son ödeme gününde öder. Geciken ödemelere aylık %10 vade farkı: temerrüt
halinde ise TCMB avans niteliğindeki faiz oranının iki katı oranında temerrüt faizi
uygulanır. Sözleşme süresince, ödenecek aylık tutar ön yüzde belirtilen tutar olup devam
eden yıllarda bir önceki yıl tutarına TEFE + TÜFE/2 oranında artış yapılarak tahsil edilir.

c. MÜŞTERİnin fatura bilgileri müşteri adresine geç ulaşma olasılığına karşı, müşterinin
bildirdiği e-posta adresine veya cep telefonuna, borç bilgileri gönderilecektir. Ödeme
yapması için faturanın tebliğini ayrıca beklemeyecektir.

7. HİZMET SONLANDIRILMASI VEYA FESHİ

a. ŞİRKET, işbu sözleşme ile taahhüt ettiği hizmeti, MÜŞTERİ’nin YILLIK hizmet bedellerini
tam olarak ve/veya zamanında ödememesi sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini
yerine getirmemesi veya takdir edeceği sair haklı nedenlerle tek taraflı olarak ve herhangi
bir ihbar şekline ve ihbar süresine tabi olmaksızın durdurabilir veya feshedebilir.

b. ŞİRKET’in durdurma ve/veya feshi veya MÜŞTERİ tarafından sözleşmenin feshi halinde
MÜŞTERİ, ŞİRKET’e sözleşme bedelini tam olarak veya tek seferde ödemek zorundadır.
Şu kadar ki sözleşme ile fesih tarihi arasında geçen sürenin bedeli talep edilecektir.



c. Eğer SİM kart ŞİRKET tarafından sağlanmışsa sözleşme feshedildikten sonra, ŞİRKET’in
sözlü veya yazılı bildirimini takiben iki gün içinde SİM kartı MÜŞTERİ tarafından,
ŞİRKET’e iade edilir.

8. SÖZLEŞME GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu sözleşme sistemden müşteri tarafından onaylanmasıdan sonra abone olmak istediği paket
üzerinden satın alınabilecektir. hizmet süresi MÜŞTERİNİN istediği kullanım paketi almasına göre
değişecek olup, taraflardan birisi, sürenin bitiminden 1 (bir) ay önce sözleşmeyi feshettiğini yazılı
olarak ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı sürede uzamış sayılır.

9. ADRESLER

İş bu sözleşmenin eki niteliğinde olan ön yüzde, taraflarca belirtilen e-posta adresleri, aynı
zamanda tarafların tebligat adresleri olup, adres değişikliklerini sözleşmede belirlenen şekilde
karşı tarafa bildirilir. İhbar ve ihtarların bu adreslere yazılı olarak bildirmesi gerekir.

10. MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında gelişen ve ŞİRKET’in yükümlülüklerinin yerine getirmesini engelleyici
ve/veya geciktirici (örneğin; grev, lokavt, ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş hali, iç savaş,
terör eylemleri, deprem, yangın, sel, vb. tabi afetler, coğrafi yapı nedeniyle uydu erişiminin
sağlanamaması, devletin karar ve eylemleri, vb.) hallerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak
değerlendirilecektir. Ekonomik gerçekler mücbir sebep olarak değerlendirilmez.

11. DATA HİZMET BEDELİ

Bu bedel her araç içinde kullanılacak DATA SİM Kartın kart bedelidir. Bu uygulamada araçlara
takılacak olan SİM KART ŞİRKET tarafından sağlanacaktır. MÜŞTERİ abone olmak istediği
hizmet paketini seçmesinden sonraki yıllarda yıllık Data hizmet ücreti yıllık araç başına web
sitesi üzerinden ilan edilen fiyatlar üzerinden işlem yapılacaktır. MÜŞTERİ’nin ARAÇ takip
cihazında kullanılacak data hattını kendisi tedarik etmesi durumunda data hat ücreti talep
edilmeyecektir.

12. SUNUCU HİZMET BEDELİ

Bu bedel araçlar için alınan server ve yazılım kullanım bedelidir. ŞİRKET, bedeli müşterinin
sözleşmeyi sistemden onaylanmasından itibaren alım yaptığı abonelik süresi bedeli üzerinden
yenilendiği tarihte alınacaktır. Hizmet bedeli her yıl yeni alımlar ve sunucu sürelerinin uzatılması
konusunda web sitesi üzerinden ilan edilen fiyatlar üzerinden işlem yapılacaktır. Müşteri
sistemden ödemeyi kart ile yapabilir ve sisteme otomatik ulaşabilecektir. Havale olarak
yapılan ödemelerde sistem aktivasyonu en geç 2 iş günü sonra sağlanacaktır.

13. ANLAŞMAZLIK HALİ

Taraflar 14 (on dört) ana maddeden, 3 sayfadan ve 1 sayfa bilgi formundan oluşan iş bu
sözleşmeden kaynaklanan ihtilaf ve anlaşmazlıklarda Çanakkale mahkemeleri ve icra
müdürlüklerinin, yetkili olduğunu iş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda ŞİRKET defter



ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Maddesi anlamında mutuber, bağlayıcı, kesin ve
münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Bilgi formu bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. 14 ana maddeden ve ön yüzdeki bilgi
formundan oluşan iş bu sözleşme, taraflarca okunmuş, bütün şartları kabul edilerek imzalanmış
ve sistem kullanım kılavuzu sözleşme imza anında MÜŞTERİ tarafından teslim alınmıştır

14. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a. ŞİRKET, MÜŞTERİ tarafından kendisine aktarılan kişisel verileri (Nüfus Cüzdanı sureti,
Ehliyet süeti, İmza sirküleri, e-posta adresi, Telefon numarası, GSM numarası, Araç
konum/lokasyon ve Log bilgileri vb.) işbu sözleşme konusu hizmetlerin sunumu amacıyla
kullanmayı, başka amaçlarla kullanmamayı, MÜŞTERİ’ye ait kişisel verileri, mevzuatta
öngörülen haller hariç olmak üzere 3.kişilerle paylaşmamayı kabul, beyan ve taahhüt
eder.

b. ŞİRKET, MÜŞTERİ’ye ait kişisel verilerin arızi ya da yasa dışı imha ya da arızi kayıp,
zarar, değişiklik, izinsiz ifşa ya da izinsiz erişime ve tüm diğer yaza dışı işlem türlerine
karşı korumak, ayrıca muhafazasını sağlamak için uygun ve yeterli teknik ve
organizasyonel güvenlik tedbirlerini almayı ve bu tedbirleri güncel tutmayı kabul, beyan
taahhüt eder.

c. MÜŞTERİ kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini; hangi kişisel verilerinin işlendiğini;
işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya
yurtdışında verilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü
kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek; kişisel bilgilerinin eksik veya yanlış olması
halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; işlemeyi gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesi ya da yok edilmesini;
düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirmesini
talep etmek hakkı vardır.

d. Araç takip cihazı içinde bulunan Sim Kart mevcut kurulan araç takip cihazı için
kullanılmaktadır. MÜŞTERİ’nin Sim Kartı cihazdan çıkartması ve araç takip cihazının veri
kaybı veya Sim Kartın başka bir amaçla kullanılması durumunda (Telefon, Tablet, POS
vb.) cihazlarda, bu süreçte doğacak veri kaybı, 50 MB ve üzeri kullanımdan
kaynaklanacak ücret fazlalığı ve ayrıca Hukuk dışı olan kullanımlardan dolayı doğacak 3.
Kişilere ait sorumluluklar MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

e. İşbu Sözleşme’yi imzalamakla MÜŞTERİ, kişisel verilerin korunması amacıyla, ŞİRKET
tarafından oluşturulan ve ŞİRKET’in web sayfasında https://www.envepo.com/kvkk ve
https://www.turuncuaractakip.com/kvkk adreslerinde yer alan MÜŞTERİ AYDINLATMA
METNİNİ, ŞİRKET’in kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında oluşturduğu çerez
ve gizlilik politikasını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini, sağladığı kişisel verilerinin
ŞİRKET tarafından elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanmakta ve yetkisiz erişime
maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri
amacıyla gereken teknik güvenlik altyapısının sağlandığını, sistem üzerinden MÜŞTERİ
olarak belirlediği şifrelerde belli bir kriptolama yöntemi uygulanmakta olduğunu ve bu
şifrenin ŞİRKET dahil kimse tarafından tekrar çözümlenemediğini kabul, beyan ve taahhüt
etmektedir. Kişisel verileriniz grup şirketlerimiz olan Envepo A.Ş. ve Turuncu Ltd. Şti.

https://www.envepo.com/kvkk
https://www.turuncuaractakip.com/kvkk


arasında paylaşılabilecektir. MÜŞTERİ ayrıca sağladığı kişisel verilerinin, kendisine
bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği
tedbirleri de alınarak işleneceğini ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre
öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacağını ve
işleneceğini, bu süre sona erdiğinde, veya söz konusu işleme amacının ortadan
kalkmasıyla, kişisel verilerinin silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile
ŞİRKET’in veri akışlarından/saklama ortamından çıkarılacağını, ŞİRKET’in yasalar ve ilgili
taraflar (Müşteriler, Tedarikçiler, Çalışanlar vs.) karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmek
amacıyla, KVKK’da belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin veya diğer
hukuki sorumlulukların yerine getirebilmesi amacıyla, listelenenler ile sınırlı kalmamak
üzere; düzenleyici ve denetleyici kurumlara kişisel verilerin tabi olduğu kanunlarda açıkça
talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, ŞİRKET’in yetki vermiş olduğu,
ŞİRKET nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilciler, iş ortaklıkları, GSM
şirketleri, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair
gerçek veya tüzel kişilere, sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, yemek, araç kiralama,
operatör şirketleri vb. vergi, hukuk/yasal takip, güvenlik vb. hususlarda hizmet sağlayan
danışmanlar, denetim hizmeti sağlayanlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt
dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen
kişi ve kuruluşlar ile paylaşabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


