
BİLGİ GÜVENLİĞİ, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
TAAHHÜTNAMESİ 

İşbu bilgi güvenliği, gizlilik ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin taahhütname 
(“Taahhütname") 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun") ve ISO 27001 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı (“Standart”) kapsamında, “Akdeniz Mah. Şehit 
Fethi Bey Cad. No:43 (99 Basamak İş Merkezi) D:51 Konak/İzmir” adresinde mukim DİKİLİ 
TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (bundan böyle 
İŞVEREN olarak anılacaktır) ile ………….. Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde ................. 
sicil numarası ile kayıtlı bulunan, ....................... Adresinde mukim 
………………………………… (“YÜKLENİCİ”) arasındaki iş ilişkisi çerçevesinde bilginin 
gizliliği bütünlüğü ve erişilebilirliğinin korunması ile kişisel verilerin korunması, işlenmesi, 
aktarılması, saklanması ve silinmesine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemek 
amacıyla akdedilmiş olup, işbu Taahhütname DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ve YÜKLENİCİ arasında akdedilen ……………. Tarihli 
……………………… Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) devamı mahiyetinde olup, işbu 
taahhütname Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. 

Sözleşmedeki tüm diğer hükümler geçerliliğini aynen koruyacak olup, işbu Taahhütname'den 
etkilenmeyecektir. İşbu Taahhütname Veri İşleyen YÜKLENİCİ’nin taahhütlerini 
içermektedir. 

1. Tanımlar 

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 
Standart:  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardını,  
Bilgi/Kurum 
Bilgisi   

DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ içinde üretilen, kullanılan, DİKİLİ TARIMA DAYALI 
İHTİSAS SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ kontrolünde olan 
veya DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ ‘ne ait veriyi,  

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
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, saklanması, değiştirilmesi, 
yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde 
edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu, 
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, 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel 
verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi 

 ifade etmektedir. 

 

 



2. Amaç ve Kapsam 

Yukarıda belirtilen sözleşme ilişkisi kapsamında, DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS 
SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ veri sorumlusu iken, YÜKLENİCİ, sözleşme 
amacı kapsamında işlenen kişisel veriler bakımından DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS 
SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’nin Veri İşleyeni konumundadır. YÜKLENİCİ, 
DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ tarafından 
kendisine aktarılan kişisel verilerin DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ adına ve kanun ile Sözleşme hükümlerine uygun olarak 
işleneceği yönünde talimat ve icazet vermektedir. YÜKLENİCİ, DİKİLİ TARIMA DAYALI 
İHTİSAS SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’ne ait veya DİKİLİ TARIMA 
DAYALI İHTİSAS SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ vasıtası ile eriştiği bilginin 
gizliği bütünlüğü ve erişilebilirliğini kurumakla mükelleftir.  

3. YÜKLENİCİ’nin Yükümlülükleri 

3.1. Kişisel Veriler, işbu Taahhütname kapsamında İŞVEREN ve YÜKLENİCİ arasında 
münakit Sözleşme ilişkisi ile sınırlı olarak aşağıdaki koşullarda işlenecektir. 

3.2. YÜKLENİCİ, Kanun kapsamında kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verileri, 
Sözleşme konusu edim ve işlerin ifası ve İŞVEREN’in faaliyetleri kapsamında tabi olduğu 
mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işleyecek olup, bu kapsam 
dışında hiçbir üçüncü kişi ile paylaşmayacaktır. 

3.3. YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından toplanarak aktarılan kişisel verileri, İŞVEREN 
adına, onun verdiği talimatlara ve Sözleşmeye uygun olarak işlemekle yükümlüdür. Herhangi 
bir sebeple İŞVEREN’in talimatlarına ya da Sözleşme hükümlerine uygunluk sağlayamaması 
halinde YÜKLENİCİ, İŞVEREN’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ, bu 
halde İŞVEREN’in veri aktarımını askıya alma yahut Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip 
olacağını kabul eder. 

3.4. YÜKLENİCİ, aktarılan kişisel verilere ilişkin olarak; Sözleşme tarihinde Sözleşmeye 
aykırı ulusal düzenleme olup olmadığını araştırmakla ve böyle bir düzenlemenin bulunduğunu 
fark etmesi ya da Sözleşmede yer alan taahhütlerini yerine getirmesini etkilemesi muhtemel bir 
mevzuat değişikliği yapılması hallerinde durumu İŞVEREN’e bildirmekle yükümlüdür. 
YÜKLENİCİ, bu halde veri sorumlusunun veri aktarımını askıya alma ve Sözleşmeyi 
feshetme hakkına sahip olacağını kabul eder. 

3.5. Veri sahibinin herhangi bir şekilde YÜKLENİCİ’den ilgili mevzuat kapsamındaki 
haklarıyla ilgili bir talepte bulunması halinde, YÜKLENİCİ söz konusu talebe ilişkin olarak 
derhal (her halükarda ertesi iş günü) İŞVEREN’e yazılı bildirimde bulunacak ve gerekli 
aksiyonları derhal alacaktır. Yine YÜKLENİCİ'ye gelen taleplere cevap verilmesi ve 
taleplerin gereğinin yapılması (bilgi verilmesi talebi, silme talebi vb.) için YÜKLENİCİ 
tarafından İŞVEREN’e yazılı bildirimde bulunulacak, bu bildirimin gereği YÜKLENİCİ 
tarafından en geç beş (5) iş günü içerisinde yerine getirilecektir. YÜKLENİCİ aktarıma konu 
kişisel verilerin işlenmesi hususunda Kurul’un karar ve görüşlerine uyacaktır. 

 

 



3.6. YÜKLENİCİ, taraflar arasındaki sözleşme kapsamında işlenen kişisel verilere 
herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi ve/veya adli bir makamdan gelen ve kişisel 
verilerin söz konusu adli makama açıklanmasını gerektiren yasal olarak bağlayıcı taleplerin 
bulunması durumlarında, derhal (aynı gün içerisinde) İŞVEREN’e söz konusu durumu 
bildirecek ve bu durumdan doğabilecek zararların minimize edilmesi ve doğan zararın 
giderilmesi için İŞVEREN ile işbirliği içerisinde çalışarak talep edilen her türlü bilgi, belge ve 
desteği gecikmeksizin İŞVEREN’e sağlayacaktır. 

3.7. YÜKLENİCİ  sözleşmeye konu hizmet sürecinde İŞVEREN’den edineceği özel bilgi ve 
belgeleri, güven ilişkisi gereği ve gizlilik esası uyarınca, gizli tutmayı, bütünlüğünü ve 
erişilebilirliğini korumayı, İŞVEREN’in Güvenlik, Bilgi Güvenliği ve Entegre Yönetim 
Sistemi gereklerinin tamamına istinasız olarak uyacağını kabul ve taahhüt eder. 

3.8. YÜKLENİCİ, İŞVEREN ile iş yaptığı süre içerisinde veya İŞVEREN vasıtası ile eriştiği 
bilginin gizliliği bütünlüğü ve erişilebilirliğini korumakla mükelleftir. YÜKLENİCİ hiçbir 
suretle İŞVEREN’e ait bilgiyi İŞVEREN’in bilgi ve izni olmadan üçüncü kişiler ile 
paylaşamaz, çoğalamaz, yedekleyemez, saklayamaz ve bütünlüğünü bozamaz. YÜKLENİCİ 
herhangi bir sebeple eriştiği veya belirtilen iş kapsamında kullandığı bilginin ve yedeklerinin iş 
bitiminde iadesini yapmakla ve/veya silmekle/yok etmekle yükümlüdür.  

3.9 YÜKLENİCİ işbu sözleşme gereğince verilecek hizmet gereği muttali olduğu/olacağı 
İŞVEREN’e ait yazılı ve/veya sözlü münasebetler, anlaşmalar olmak üzere ticari, mesleki, 
personel, finansal, teknik, know-how niteliğindeki her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi muhafaza 
edecek, başta her türlü basın ve yayın kuruluşu, televizyon ve/veya radyo kuruluşları ve sair 
medya kuruluşları olmak üzere hiçbir özel ve/veya kamu gerçek ve/veya tüzel kişisine doğrudan 
ve/veya dolaylı olarak bu bilgileri açıklamayacak, bu bilgileri ve bu bilgilere ilişkin her türlü 
belgeyi, bilgisayar programlarını, disketlerini ve bilgi taşıyan her türlü malzemeyi gizli tutacak, 
bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlayacaktır.  

3.10 YÜKLENİCİ bu Taahhütname ile ifade edilmek istenen gizlilik ve sır saklamanın; yazılı 
veya sözlü şekilde, kullanım yoluyla ya da herhangi bir biçimde bu sözleşmede konu edilen 
bilgileri ve belgeleri bilerek veya bilmeyerek doğrudan veya dolaylı olarak basın, yayın, 
televizyon, radyo ve sair medya kuruluşlarına, üçüncü şahıslara ve/veya kamuoyuna ulaşılabilir 
hale getirmeme, kullanımına yardımcı olmama, kullanımında fiilen yer almama ve benzeri 
taahhütleri kapsamakta olduğunu kabul etmektedir. 

3.12 YÜKLENİCİ bu Taahhütnameye konu olan bilgilerin gizliliğini süresiz olarak koruyacak 
ve hiçbir zaman açıklanmayacaktır. Ayrıca, bu Taahhütnameye konu olan ve sır olarak 
saklanması gereken bilgiler ve/veya belgelere yetkisiz bir kişi veya kişilerin ulaşabileceğini 
öğrendiği an ve/veya bilginin bütünlüğünü ve erişilebilirliğini tehdit edecek bir vaziyetin ortaya 
çıkması halinde durumu derhal İŞVEREN’e aktarmakla yükümlüdür.  

3.13 YÜKLENİCİ, sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi yöneticileri, çalışanları ve tüm 
şirketleri ile İŞVEREN’in kurumsal itibarını dikkate alarak davranacak, doğrudan ve/veya 
dolaylı olarak İŞVERENismini ve kurumsal itibarını sarsacak ve/veya tehlikeye düşürecek ve 
hatta böyle bir intibaa doğmasına neden olacak her türlü söz ve/veya davranışta bulunmaktan 
kaçınacak, bu hususta azami özeni gösterecektir.  

 



3.14 YÜKLENİCİ başta T.C. Anayasası olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ismen belirtilmeyen ancak 
yürürlükte bulunan birincil ve/veya ikincil mevzuat ile koruma altına alınmış kişisel verilerin 
korunması hususunda azami çabayı göstermek ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmekle 
yükümlüdür. İşbu yükümlülük, YÜKLENİCİ’nin çalışanları ve işbirliği içinde olduğu tüm 3. 
kişileri etkiler mahiyette olup, her bir taraf bu konuda gereken ve hukuki ve teknik olarak 
mümkün tüm önlemleri almakla yükümlüdür. 

4. İŞVEREN’in Yükümlülükleri 

4.1. İŞVEREN tarafından YÜKLENİCİ’ye aktarılacak kişisel verilerin ve kurum 
bilgisinin, YÜKLENİCİ tarafından işlenmesi için ilgili veri sahiplerine yürürlükte bulunan 
kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve veri 
sahiplerinden anılan mevzuata uygun içerik ve formatta gerekli izin ve onayların alınması; yanı 
sıra, YÜKLENİCİ’ye aktarılacak kurum bilgisinin gizlilik sınıfının ve alınması gereken 
önlemlerin bildirilmesi YÜKLENİCİ, münhasıran İŞVEREN’in sorumluluğunda olacaktır. 

5. Kişisel Verilerin İadesi 

YÜKLENİCİ, taraflar arasındaki Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi veya 
yürürlük süresinin sona ermesi gibi herhangi bir nedenle sözleşmeden kaynaklanan ilişkinin 
son bulması durumunda, İŞVEREN’in tercihine bağlı olarak, kendisi ve/veya taşeronlarında 
bulunan aktarıma konu tüm kişisel veriler ile İŞVEREN’e ait kurum bilgisi ve verinin herhangi 
bir parçasının tüm kopyalarını yedekleri ile birlikte İŞVEREN’e 24 saat içerisinde geri 
göndereceğini ya da kişisel verileri ve İŞVEREN’e ait kurum bilgisini tamamen yok edeceğini, 
mevzuatta veri işleyenin bu yükümlülüğü yerine getirmesini engelleyen hükümler varsa, 
aktarıma konu kişisel verilerin gizliliğini güvence altına almak için gerekli her türlü teknik ve 
idari tedbiri alacağını ve veri işleme faaliyetini durduracağını kabul eder. 

6. Mevzuata Aykırılık ve Tazmin Yükümlülüğü 

6.1. YÜKLENİCİ, kişisel verilerin veya İŞVEREN’e ait kurum bilgisinin korunmasına 
ilişkin herhangi bir mevzuatı ihlal etmesi halinde, İŞVEREN’in bundan kaynaklanan tüm 
zararını tazmin edeceğini ve İŞVEREN nezdinde meydana gelebilecek her türlü bir masraf, 
adli veya idari para cezaları ile ilgili üçüncü kişiler tarafından İŞVEREN’e yöneltilecek her 
türlü tazminat talebi ile bu yönde yapılan tüm masrafları karşılamakla yükümlü olduğunu 
gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. YÜKLENİCİ, tüm çalışanlarının, temsilcilerinin, ortaklarının ve taşeronlarının işbu 
Taahhütname’nin bir parçası olarak, kişisel veri ve İŞVEREN’e ait kurum bilgisini işlerken 
yukarıda belirtilen tüm koşullara ve Kanun ile ikincil mevzuata uyacaklarını temin ve taahhüt 
eder. YÜKLENİCİ, kendi süreçlerinin ve çalışanlarının işlemlerinin Kanun ve ilgili ikincil 
düzenleme hükümlerine uyumlu olacağını ve bu konuda gerekli tüm teknik ve idari önlemleri 
alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ, işbu maddede belirtilen taahhüt ve 
yükümlülüklerine aykırı davranması, bir başka ifadeyle YÜKLENİCİ’nin çalışanlarının, 
temsilcilerinin, ortaklarının ve taşeronlarının işbu Taahhütname ile üstlenilen edimlerini ve 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya Kanun ile ilgili ikincil düzenleme hükümlerine 
aykırı davranması halinde, İŞVEREN nezdinde meydana gelebilecek tüm zararlardan işbu 



Taahhütname’nin 6.1. maddesi gereğince sorumlu olacağını gayrikabili rücu beyan, kabul ve 
taahhüt eder. 

7. Denetim Yetkisi 

İŞVEREN’in kişisel verileri koruma mevzuatı ile YÜKLENİCİ’nin işbu Taahhütname ile 
üstlenmiş olduğu edim ve yükümlülüklerine uyumluluğu konusunda, YÜKLENİCİ’yi her 
zaman denetleme ve bilgi talep etme hakkı da bulunmaktadır. İŞVEREN dilediğinde işbu 
denetleme hakkını uygun gördüğü üçüncü kişilere veya yetkilendirilmiş çalışanlarına 
devredebilir. Bu kapsamda İŞVEREN, YÜKLENİCİ’nin ilgili mevzuat ve Taahhütname 
hükümlerine uyumluluğu konusunda yönlendirme ve uyarılarda bulunabilecektir. 
YÜKLENİCİ, gerek kişisel verilerin korunması mevzuatına gerekse işbu Taahhütname 
hükümlerine aykırı eylemlerini sürdürmesi halinde, İŞVEREN’in Sözleşmeyi haklı nedenle 
derhal ve tazminatsız feshetme hakkı olduğunu bildiğini ve İŞVEREN’in bu uğurda meydana 
gelebilecek tüm zararını tazmin etmekle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. 

8. Hak ve Yükümlülüklerin Devri 

8.1. YÜKLENİCİ, işbu Taahhütname'den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü 
kişilere devir ve temlik edemez. 

8.2. YÜKLENİCİ, işbu Taahhütname kapsamındaki kişisel verilerin işlenmesi kapsamında 
veri işleyen veya alt yüklenici kullanılması durumunda, İŞVEREN’in ispat edilebilir şekilde 
bilgilendirilmesi ve yazılı ön onayının alınması gerekmektedir. Bu durumda Taahhütname'de 
yer alan düzenlemelerinin ilgili veri işleyen sözleşmesine aynen yansıtılması zorunludur. Alt 
yüklenici kullanılan hallerde dahi YÜKLENİCİ’nin işbu Taahhütname kapsamındaki 
yükümlülük ve sorumlulukları aynen devam eder. 

9. Uygulanacak Hukuk ve İhtilafların Halli 

İşbu Taahhütname’nin yürürlüğü ve Taahhütname’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü 
Türk hukukuna tabi olacak ve Taahhütname'den kaynaklanan ihtilafların hallinde İzmir 
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

İşbu Taahhütname, ............ tarihinde iki (2) asıl nüsha olarak akdolunmuş ve birer ıslak imzalı 
nüshası taraflara teslim edilmiştir. 
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