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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK 

VERİ İŞLEYEN 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 veri sorumlusu olduğu veri işleme 

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

yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

 

Taahhüt eden, ŞİRKET tarafından kendisi ile paylaşılan veya ŞİRKET’e hizmet verirken 

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.  

 

1. TANIMLAR: 

 

Taahhütname kapsamında kullanılan terimlerin tanımına aşağıda yer verilmiştir: 

 

Adam Çalıştıran Türk Borçlar Kanunu kapsamında kullanılan sürekli veya geçici 

olarak bir işin görülmesi için adam çalıştıran gerçek veya tüzel 

kişileri ifade eder. 

 

Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette 

kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 

ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder. 

 
İkincil Mevzuat Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 

Yönetmelik, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya 

Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, Veri Sorumluları 

Sicili Hakkında Yönetmelik, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliği ve Aydınlatma Yükümlülüğünün 

Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

ve ileride çıkarılabilecek tebliğ, idari veya yargısal karar ve ilkeleri 

ifade eder. 

 
İmha Silme, yok etme ve/veya anonim hale getirme işlemlerinden 

herhangi birini veya tamamını ifade eder.  

 

Kanun 
 
 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.  

Kişisel Veri/ler Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü 

bilgiyi ifade eder.  
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Kurul 
 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.  

Kurum  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder. 

 
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 mahkûmiyeti ve 

güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik 

verileri ifade eder. 

 
Silme 
 

Kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve 

tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder.  

 

Şirket Uzman Ticaret ve İnşaat A.Ş.’yi ifade eder. 

Taahhüt Eden 

 
İşbu Taahhütname’yi imzalayan ve yükümlülük altına giren 

gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 

 
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel 

verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

 
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 

kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan 

gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

 
Yok Etme Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, 

geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini 

ifade eder. 

 

 

2. İLKELER 

Taahhüt Eden, Kişisel Veriler’in saklanması, depolanması ve aktarılması dâhil her türlü işleme 

faaliyetinde aşağıda yer alan ilkelere uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder: 

 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme; 

 Doğru ve gerektiğinde güncel Kişisel Veriler’i işleme; 

 Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme;  

 İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; 

 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza etme. 

 

3. KAPSAM 

 

3.1. Taahhüt Eden tarafından ŞİRKET’in bilgisi ve onayı dahilindeki veri işleme 

süreçlerine ek olarak; tesadüfen erişilen veya ŞİRKET’in bilgisi ve onayı olmayan her 

türlü veri işleme sürecinde işbu Taahhütname uygulanacaktır.  
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3.2. Taahhüt Eden’in Kişisel Veriler’e sözlü, yazılı, elektronik ortamda veya sair şekillerde 

erişebilmesi, işbu Taahhütname kapsamındaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz 

veya azaltmaz. 

 

4. AMAÇLA SINIRLI VERİ İŞLEME 

 

4.1. Kişisel Veriler, sadece ŞİRKET tarafından bildiren amaçlar dâhilinde veya ŞİRKET’e 

mal veya hizmet sunulması veya ŞİRKET ile işbirliği yapılması amacı ile 

işlenebilecektir. Kişisel Veriler’in anılan kapsamın dışında herhangi bir şekilde 

işlenmesi ancak ŞİRKET’in açık ve yazılı ön onayı ile mümkün olacaktır.  

 

4.2. Taahhüt Eden, Kişisel Veriler’i kendi nezdinde saklayacak olup üçüncü kişilere 

aktarmayacaktır. Kişisel Veriler’in Taahhüt Eden tarafından yurtiçi ve yurtdışındaki 

üçüncü kişilere aktarımı, ŞİRKET’in yazılı ön izni olmadığı sürece yasaktır. Taahhüt 

Eden’in Türk Borçlar Kanunu kapsamında “Adam Çalıştıran” sıfatına sahip olması 

durumunda İlgili Kullanıcı olarak atadığı personele sadece yaptıkları işle sınırlı ölçüde 

erişim ve işleme yetkisi sağlayacaktır. Bu durumda söz konusu personelin, işbu 

Taahhütname’ye uygun hareket ettiğini gözetme yükümlülüğü Taahhüt Eden’e aittir.  

 

4.3. Taahhüt Eden, Kişisel Veriler’i Anonim Hale Getirme suretiyle kullanım veya 

aktarımın Taahhütname kapsamında yasaklanmış olduğunu kabul ve beyan eder. 

 

5. İMHA 

 

5.1. Taahhüt Eden, Kişisel Veriler’i ŞİRKET tarafından bildirilmesi halinde veya işleme 

amacı sona ermesi halinde fiziken iadesi mümkün kayıt ortamlarını, kendisine herhangi 

bir nüsha bırakmaksızın derhal ŞİRKET’e iade edecektir. 

 

5.2. ŞİRKET tarafından Taahhüt Eden’e Kişisel Veriler’in İmha edilmesi yönünde yazılı 

bir bildirim gelmesi halinde; Taahhüt Eden, ŞİRKET tarafından belirtilen İmha 

yöntemi ile (Yok Etme / Silme / Anonim Hale Getirme) Kişisel Veriler’i İmha edecektir. 

 

5.3. Taahhüt Eden İmha işlemini, ispat edilebilir şekilde kayıt altına alacak ve kayıtları 

derhal ŞİRKET’e teslim edecektir. 

 

5.4. Taahhüt Eden, ŞİRKET tarafından kendisine İmha yöntemi belirtilmemişse Kişisel 

Veriler’i İmha etmek için uygun yöntemleri seçecek (örneğin: kağıt üstünde yer alan 

evrak için öğütücü kullanılacak) ve özellikle elektronik ortamlardaki işlemleri, geri 

döndürülemeyecek şekilde yapacaktır. 

 

5.5. Taahhüt Eden, yasal yükümlülükler haricinde İmha edilen veya ŞİRKET’e iade edilen 

Kişisel Veriler’in kopyalarını tutamaz, geri getirilebilir ortamlara aktaramaz veya 

biçimlere dönüştüremez. Kişisel Veriler, Anonim Hale Getirme işlemine tabi tutulsa 

dahi Taahhüt Eden tarafından saklanamaz. 

 

6. VERİ GÜVENLİĞİ: 

 

6.1. Taahhüt Eden, Kişisel Veriler’e gerek (Adam Çalıştıran sıfatına sahip ise) kendi 

personeli gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesini ve Kişisel 
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Veriler’in kendisine aktarım amacı dışında kullanılmasını engelleyecek biçimde 

gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Taahhüt Eden, bu kapsamda alınacak 

önlemlerin her halükarda mevzuat, dürüstlük kuralı ve kendisi Veri Sorumlusu olsa idi 

kendi nezdinde saklanan kişisel verilerin güvenliği için alacağı önlemlerden daha az 

olmayacağını kabul ve beyan eder. 

 

6.2. Güvenlik tedbirleri, EK’te özel olarak belirtilen hususları da içerecektir ancak bu 

sayılanlar, güvenlik tedbirlerini sınırlamak amacıyla düzenlenmemiş olup; asgari 

önlemleri içermektedir. ŞİRKET tarafından Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Taahhüt 

Eden ile paylaşılmışsa, söz konusu verilere Taahhüt Eden daha yüksek derecede önem 

ve özen gösterecek ve niteliklerine uygun bir şekilde ek güvenlik önlemleri ve 

yetkilendirmelere tabi şekilde koruyacaktır.  

 

6.3. ŞİRKET tarafından izin verilen hallerde Kişisel Veriler’in Taahhüt Eden tarafından 

üçüncü bir tarafa aktarımının gerçekleştirildiği hallerde veri aktarımının güvenli bir 

şekilde sağlanmasından Taahhüt Eden sorumlu olacaktır. 

 

6.4. Taahhüt Eden, Kişisel Veriler’i gizli bilgi olarak kabul etmek ve bu şekilde muhafaza 

etmekle yükümlüdür. Taahhüt Eden ile ŞİRKET arasında akdedilen veya akdedilecek 

olan iş sözleşmelerinde yer alan gizlilik ile ilgili yükümlülükler Kişisel Veriler 

bakımından da geçerli kabul edilir. 

 

6.5. Taahhüt Eden, Kişisel Veriler’i üçüncü kişilerin erişimine açık olan ortamlarda, 

internet, sosyal medya platformları, ücretsiz e-posta hesapları ve depolama alanlarında 

saklamayacak ve yüklemeyecektir. 

 

6.6. Taahhüt Eden, Kişisel Veriler’i uygun bir şifreleme sistemi olmaksızın taşınabilir 

ortamlarda (USB bellek, harici disk vb.) muhafaza etmeyecek ve aktarmayacaktır.  

 

6.7. Taahhüt Eden, Adam Çalıştıran sıfatına sahip olması durumunda, aşağıdaki önlemleri 

alması asgari olarak şarttır: 

 

i. Kişisel Veriler’e sadece yetkili personelce erişilebilecek sistemler ve prosedürler 

oluşturacak, 

ii. Yetkili personeli belirleyecek, yetkisiz erişimleri engelleyecek, 

iii. Yetkileri periyodik olarak ve en az yılda bir kez denetleyecek ve güncelleyecektir, 

iv. Kişisel Veriler’i kapsayan bir veri güvenliği politika veya prosedürü oluşturacak, 

v. Personelini veri güvenliği politikası veya prosedürü hakkında bilgilendirecek, 

vi. Tüm personeline düzenli aralıklarla kişisel verilerin korunması konusunda eğitim 

verecek, 

vii. Kişisel Veriler’in saklandığı ve erişildiği elektronik ortam ve alanlar şifreli olacak 

ve erişim kayıtları tutulacak, 

viii. Kişisel Veriler’in saklandığı ortam, alan ve sunucular kötü amaçlı yazılımlara 

karşı korunacak ve güncellenecek, 

ix. Kişisel Veriler’in saklandığı ortam, alan ve sunucularda uygun güvenlik 

önlemlerini (firewall vb.) ve veri güvenliğine tehdit oluşturan ataklara karşı 

tedbirleri (IDS/IPS vb.) alacaktır. 
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6.8. Yukarıda yer verilenler dışında T.C. yasa, mevzuat ve yönetmeliklerinde belirtilen her 

türlü önlem, Taahhüt Eden tarafından alınacak veya alınması sağlanacaktır. 

 

6.9. Taahhüt Eden, işbu Taahhütname’de yer alan hususları ve önlemleri almasını 

engelleyen herhangi bir durumda bulunursa veya sonradan meydana gelirse derhal ve 

yazılı olarak bu durumu ŞİRKET’e bildirecektir. 

 

7. VERİ GÜVENLİĞİ İHLALİ 

 

7.1. Taahhüt Eden, Kişisel Veriler’e herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya 

Kişisel Veriler’in herhangi bir şekilde ŞİRKET’in bilgisi ve onayı dışında üçüncü 

taraflarca erişilebilir olması halinde, bu durumu derhal ancak her halükarda en geç 24 

saat içerisinde ŞİRKET’e bildirecektir. 

 

7.2. Taahhüt Eden, veri güvenliği ihlali halinde sızıntı veya ihlalin etkilerini en aza 

indirebilecek tüm önlemleri derhal alacaktır. 

 

7.3. Veri güvenliği ihlali halinde Taahhüt Eden, ŞİRKET tarafından talep edilebilecek her 

türlü destek, bilgi ve belge talebini derhal sağlayacaktır. 

 

8. DENETİM 

 

8.1. Taahhüt Eden, ŞİRKET adına işlediği veya ŞİRKET’in veri sorumlusu olduğu Kişisel 

Veriler açısından ve bunlarla sınırlı olmak üzere, ŞİRKET ve Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu denetimine tabi olduğunu kabul ve beyan eder.  

 

8.2. ŞİRKET denetimi doğrudan kendisi yapabileceği gibi; görevlendireceği üçüncü kişiler 

vasıtasıyla da gerçekleştirebilir. Ayrıca durumun niteliği gereği Taahhüt Eden’in 

sistem ve ortamlarını denetime tabi tutmasını isteyebilir. 

 

8.3. Denetimler sonucunda Taahhüt Eden’in işbu Taahhütname, ŞİRKET ile arasında 

akdedilmiş başkaca sözleşmeler ve mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı 

davrandığının tespit edilmesi halinde, ilgili denetim masrafları Taahhüt Eden 

tarafından ödenir. ŞİRKET’in tazminat ve cezai şart talep etme hakkı saklıdır.   

 

8.4. Taahhüt Eden’in işbu Taahhütname, Kanun ve İkincil Mevzuat kapsamındaki 

yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde ŞİRKET, Taahhüt Eden ile arasındaki tüm 

sözleşmeleri herhangi bir tazminat ödemeksizin ve derhal geçerli olmak üzere feshetme 

hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılmaması feragat anlamına gelmemektedir.  

 

9.  SORUMLULUK 

 

9.1. Taahhüt Eden, Kanun, mahkeme ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta 

olmak üzere, Kişisel Veriler’in korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm 

düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlüdür.  
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9.2. Mevzuat kapsamında herhangi bir değişiklik veya güncelleme olması sonucunda veri 

işleme faaliyetlerinde değişiklik gerekir ise Taahhüt Eden derhal uygun önlemleri 

alacak ve ŞİRKET’e bilgi verecektir.  

 

9.3. Taahhüt Eden’in Adam Çalıştıran sıfatına sahip olması durumunda, ŞİRKET’e karşı 

personelinin ve varsa (izin verilmişse) alt yüklenicisinin personelinin fiil ve 

eylemlerinden müşterek ve müteselsil olarak sorumludur. 

 

9.4. Taahhüt Eden, Kişisel Veriler’i ŞİRKET’in bilgisi ve onayı olmadan aktarmışsa, 

aktarılan kişilerin fiil ve eylemlerinden ŞİRKET’e karşı müşterek ve müteselsil olarak 

sorumludur.  

 

10. SON HÜKÜM 

 

İşbu Taahhütname, ŞİRKET ile Taahhüt Eden arasında akdedilmiş ve akdedilecek 

sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası ve bütünleyicisidir.  

 

İşbu Taahhütname’de yer almayan hususlarda ŞİRKET ile Taahhüt Eden arasında akdedilmiş 

sözleşmelerdeki düzenlemeler ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

EK: Yapılacak İş veya Projeye Özel Veri Güvenliği Tedbirleri  

 

Tarih: 

Ad-Soyad / Unvan: 

Adres: 

İmza / İmza+Kaşe: 
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EK - YAPILACAK İŞ VEYA PROJEYE ÖZEL VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ 
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