
 

MALİ HAK DEVİR BEYANI 

 

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ile ………………………. arasında imzalanan …/…/2021 tarihli Sözleşme 
(“Sözleşme”) kapsamında üretilmiş, üretilecek ve/veya geliştirilmiş tüm advertorial, içerik, materyal, çalışma, 
görsel, film, basın ilanı, radyo spotu, grafik yapımlar, reklam, reklam müzikleri, fotoğraf ve videolar dâhil ve fakat 
bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü yaratıcı iş ve malzeme üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’ndan doğan tüm mali haklar (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline 
yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) ile manevi Haklar (Umuma arz salahiyeti, Adın belirtilmesi salahiyeti, 
Eserde değişiklik yapılmasını menetme hakkının kullanılmayacağı, Eser sahibinin zilyed ve malike karşı hakları)  
dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ve yer, sayı, süre, mecra da dâhil herhangi bir kısıtlamaya konu olmaksızın 
her türlü telif, kullanım ve mülkiyet hakkımı D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’ye bedeli mukabili 
devrettiğimi, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’nin bu haklarını bizzat veya üçüncü kişiler aracılığı ile 
kullanmasına muvafakat ettiğimi; bu nedenle D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’den her ne ad altında 
olursa olsun başkaca bir hak ve alacak talebim olmadığını ve olmayacağını, işbu muvafakatnamenin resmi 
merciler nezdinde her türlü yasal izin yerine geçeceğini ve bu hususlara açık bir şekilde rıza gösterdiğimi; 
gayrikabili rücu beyan ve kabul ederim. 
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İmza: 

 

 

 Ek: Görsel ve İşitsel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri 
sorumlusu sıfatıyla D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (“Hepsiburada”) tarafından hazırlanmıştır. 

 

İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

Hepsiburada ile  paylaşmış olduğunuz ad, soyad, iletişim bilgileri(mail, telefon numarası), adres bilgileri ile 
fotoğraf ve/veya videonuz çekilerek temin edilen görüntünüzden oluşan kişisel verileriniz, Fikri Mülkiyet Hakları 
Devir Beyanı doğrultusunda Hepsiburada tarafından devralınan mali hakların kullanılabilmesi için Kanun’un 5. 
Maddesindeki “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için 
veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir. 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları  

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz; aramızdaki işbirliği kapsamında bize devretmiş olduğunuz mali haklar 
kullanılarak iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / 
promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı 
olarak işlenecektir. 

 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, işleme amaçlarımız ile sınırlı olacak şekilde üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ve yayıncı kuruluşlar 
gibi  iş ortaklarımız ile; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği 
talep halinde yetkili kişi ve resmi kurumlar ile paylaşılabilecektir. 

 

Haklarınız 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Kule 2 Kat:2 No:12 
34387 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak veya geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte D-Market Elektronik Hizmetler 
ve Ticaret Anonim Şirketi’ne bizzat başvurarak, Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya 
da mobil imza kullanmak suretiyle dmarket@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek, İlgili Kişi 
tarafından D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’ne daha önce bildirilen ve sistemimizde 
kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvk@hepsiburada.com adresimize göndererek D-Market Elektronik 
Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz.  

Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, Hepsiburada tarafından azami otuz gün 
içerisinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır. Hepsiburada, özellikle başvuru sahibinin ilgili kişi olup 
olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır.  
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