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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK 

GENEL TEDARİKÇİ TAAHHÜTNAMESİ 

 

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Veri İşleyen Taahhütnamesi 

(“Taahhütname”); 

 

7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu kapsamında Uzman Ticaret ve İnşaat A.Ş.’nin (“ŞİRKET”) veri sorumlusu olduğu veri 

işleme süreçlerinde ŞİRKET’in yetkilendirmesine uygun olarak veri işleyen gerçek veya tüzel 

kişilerin yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

 

1. Tedarikçi, ŞİRKET tarafından kendisi ile paylaşılan veya ŞİRKET’e mal ve hizmet 

sağlarken kendisi tarafından herhangi bir şekilde erişilen kişisel verilerin işlenmesi, 

depolanması veya aktarılması esnasında Kanun ve İkincil Mevzuat uyarınca düzenlenen 

yükümlülüklere uyacağını ve kişisel verilerin korunması için burada yer alan ve gerekli 

görülecek tüm önlemleri alacağını kabul ve beyan ederek Taahhütname’yi imzalamıştır.  

 

2. İşbu Taahhütname’de yer alan “Kişisel Veri”, “Özel Nitelikli Kişisel Veri”, “İşleme”, 

“Yok etme”, “Teknik ve İdari Tedbir” terimleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu, ikincil mevzuatı ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarındaki tanımlar 

kapsamında kullanılmaktadır. 

 

3. Tedarikçi, işbu sözleşme kapsamında ŞİRKET tarafından kendisiyle paylaşılan kişisel 

verilere ilişkin olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel 

verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak 

erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla ve kişisel verinin 

niteliğine göre, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve 

idari tedbiri alacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Tedarikçi, özel nitelikli kişisel verilere 

dair ek güvenlik önlemleri alması gerektiğinin bilincinde olduğunu beyan eder. 

 

4. Tedarikçi, bahse konu kişisel verileri ŞİRKET’in talimatlarına uygun olarak, sadece işbu 

sözleşmenin ifası amacıyla ve bu amaçla sınırlı olarak işleyeceğini, bunlar haricinde 

herhangi bir amaçla kullanmayacağını ve bu kişisel verileri üçüncü kişi ve kurumlar ile 

paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5. Tedarikçi, KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle 

ŞİRKET’in herhangi bir para cezasına maruz kalması yahut herhangi bir tazminat ödemek 

zorunda kalması durumunda ŞİRKET’in bu zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

6. Tedarikçi, işbu Sözleşme gereği kendisi ile paylaşılan kişisel verileri, gizli bilgi olarak  

kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlüdür. Tedarikçi, işbu Sözleşme sona 

erdiği takdirde ŞİRKET adına işlemiş olduğu tüm kişisel verileri ŞİRKET’e devredecek, 

herhangi bir şifre veya okunması için özel bir çaba gerektirmeyecek şekilde veri tabanlarını 

dijital olarak ŞİRKET’e teslim edecek; akabinde bu kişisel verileri kendi kayıt 

sistemlerinden derhal silecek ve yok edecektir. Tedarikçi, adli bir makamdan gelen ve 

kişisel verilerin söz konusu adli makama açıklanmasını gerektiren yasal olarak bağlayıcı 

talepleri ve kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi 

halinde bu durumu en kısa süre içerisinde ŞİRKET’e bildirecektir. 
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7. Tedarikçi’nin Türk Borçlar Kanunu kapsamında “Adam Çalıştıran” sıfatına sahip olması 

durumunda söz konusu personelin, işbu Taahhütname’ye uygun hareket ettiğini gözetme 

yükümlülüğü Tedarikçi’ye aittir. Tedarikçi, ŞİRKET’e karşı, personelinin ve alt 

yüklenicisinin personelinin fiil ve eylemlerinden müşterek ve müteselsil olarak 

sorumludur. 

 

8. Tedarikçi, kişisel verilere erişmesi durumunda bu verileri gizli bilgi olarak kabul etmek ve 

bu şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür. Tedarikçi ile ŞİRKET arasında akdedilen veya 

akdedilecek olan iş sözleşmelerinde yer alan gizlilik ile ilgili yükümlülükler kişisel veriler 

bakımından da geçerli kabul edilir. 

 

9. Tedarikçi, Kanun, mahkeme ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak 

üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve 

esaslara uygun davranmakla yükümlüdür. Tedarikçi, kendisinin, personelinin veya alt 

yüklenicisine ait personelinin kasıt, kusur veya ihmalinden kaynaklanan her türlü Kişisel 

Veri ihlali ile ŞİRKET’in uğrayacağı zarar, ödemesi gereken ceza veya tazminatı, 

ŞİRKET’in ilk yazılı talebiyle karşılamayı kabul eder. 

 

10. İşbu Taahhütname, ŞİRKET ile Tedarikçi arasında akdedilmiş ve akdedilecek 

sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası ve bütünleyicisidir.  

 

11. İşbu Taahhütname’de yer almayan hususlarda ŞİRKET ile Tedarikçi arasında akdedilmiş 

sözleşmelerdeki düzenlemeler ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

TEDARİKÇİ 

Ad-Soyad / Unvan: 

Adres: 

Tarih:  

İmza / İmza+Kaşe: 
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