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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME 
 

İşbu kişisel verilerin korunmasına ilişkin taahhütname; 6698 sayılı KVKK kapsamında “8. cadde 21. 

Sokak (Eski 68. Sokak) No:16 Emek/ANKARA-Türkiye” adresinde mukim Elimko Elektronik İmalat 

Ve Kontrol Ticaret Ltd. Şti. (“Elimko”)  tarafından ……………………..…. adresinde mukim ……………………..…. ile 

aralarında ki ticari/iş ilişkisi çerçevesinde iletilen kişisel verilere ilişkin olarak ……………………..…. 

(Veri işleyen şirket ismi yazılacak) taahhütlerini içermektedir. 

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Taahhütname; yukarıda belirtilen taraflar arasında 
akdedilen……………………..…. tarihli ……………………..…. Sözleşmenin devamı mahiyetinde olup, işbu taahhütname 
ile sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak kişisel verilerin korunması bölümü ekidir. 

Sözleşmedeki diğer tüm hükümler bu taahhütnameden etkilenmeksizin ve her halükarda içerik 
itibari ile 6698 sayılı yasaya muhalefet ettiği takdirde işbu taahhütnamenin hükümleri üstün ve 
öncelikli olarak yorumlanacak şekilde aynen geçerli olacaktır.  

 
TANIMLAR: 

 Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

 Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi 

 Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini mezhebi veya diğer 
inançları kılık ve kıyafeti, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 
mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler (işbu 
taahhütname/sözleşme kapsamında kişisel veri ifadesi uygun olduğu ölçüde özel nitelikli kişisel 
verileri de kapsayacaktır.) 

 Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi 
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, 
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, 
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da 
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

 Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu 

 Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu, 

 Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen 
gerçek veya tüzel kişiyi, 

 Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.  
Elimko Elektronik İmalat Ve Kontrol Ticaret Ltd. Şti. (“Elimko”) ile aramızda mevcut iş 

ilişkisinin, akdetmiş olduğumuz sözleşmelerin ve 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 8. ve 9. maddelerinin 

amaçları doğrultusunda, işbu Taahhütname’de yer alan aşağıdaki hususları okuduğumuzu, 

anladığımızı ve bu hususlara uygun davranacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

Buna göre;  

1. Elimko ile aramızdaki ticari ilişki kapsamında temin edilebilecek ve gerçek kişilerin kimliğini 
belirli veya belirlenebilir kılan bir veya birden fazla unsura, doğrudan veya dolaylı olarak teşhis 
edilebilmesine yarayan her türlü ad-soyad veya unvan, kimlik/vergi numarası/Mersis numarası, 
yaş, cinsiyet, meslek/ticari faaliyet, sağlık, genetik, etnik, dini, ailevi veya siyasi bilgilerinin ancak 
bunlarla sınırlı olmaksızın tüm kişisel verilerin bir ya da birden fazla unsuruna dayanarak 
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tanımlanabilen gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin kişisel veri olduğunu ve evleviyetle Gizli Bilgi 
olarak kabul edildiğini, 

2. Başta T.C. Anayasası olmak üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ismen belirtilmeyen ancak yürürlükte 
bulunan mevzuat ile koruma altına alınmış; kişisel verilerin korunması hususunda azami çabayı 
göstermek ve kanuni mükellefiyetlerimizi yerine getirmekle yükümlü olduğumuzu,  

3. Kişisel verileri, yalnızca Elimko tarafından belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyeceğimizi, kişisel 
verilerin, anılan amaç dışında herhangi bir şekilde işlenmesinin ancak ve ancak tarafımızca söz 
konusu işlemeye yönelik olarak ilgili kişiye karşı Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü 
yerine getirmemiz ve gerekli hallerde açık rıza almamız halinde mümkün olacağını,  

4. Kişisel verileri Elimko tarafından belirtilen veya aramızda akdetmiş olduğumuz sözleşmeden 
doğan amaçlar doğrultusunda ve bu amacın ifası için gerekli olan süre ve Elimko ile aramızdaki 
ticari ilişkinin devamı süresince ve/veya mevzuatta belirtilen süre ile sınırlı olarak kendi nezdimizde 
saklayacağımızı, söz konusu amacın ifası için üçüncü kişi konumundaki sağlayıcıların hizmetlerini 
kullanmamız halinde kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabileceğimizi ancak bu halde söz konusu 
üçüncü kişilerin, işbu taahhütname hükümlerine riayet etmesini sağlayacağımızı, bu madde 
tahtında tarafımızca ya da sağlayıcılarımız tarafından yurt dışına Kişisel Veri aktarımının gerekli 
olması halinde kişisel verilerin yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarımı için Kanun’un aradığı şartların 
yerine getirilmesinden ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılacak tüm düzenlemelere 
riayet edilmesinden münhasıran sorumlu olduğumuzu, 

5. Kişisel verilere gerek kendi çalışanlarımız gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz erişilmesini ve 
kişisel verilerin tarafımıza aktarımı amacı dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde idari ve teknik 
olarak tüm gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğumuzu, bu kapsamda alınacak önlemlerin her 
halükarda yürürlükteki mevzuat veya benzer alanlarda faaliyet gösteren basiretli bir tacir 
tarafından kendi nezdinde saklanan kişisel verilerin güvenliği için alınan önlemlerden daha az 
olmayacağını, 

6. Elimko tarafından izin verilen şekilde kişisel verilerin üçüncü bir tarafa aktarımının 
gerçekleştirildiği hallerde de veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından sorumlu 
olduğumuzu, 

7. Kişisel verilere herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya kişisel verilerin herhangi 
bir şekilde işbu Taahhütnameye aykırı şekilde üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi 
durumunda bu durumu derhal (aynı gün içerisinde) Elimko’ya bildireceğimizi ve bir zararın 
doğmaması ya da oluşabilecek zararın asgariye indirilebilmesi için Elimko tarafından talep edilen 
her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacağımızı, bu durumda veri sorumlusunun veri 
aktarımını askıya alma ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacağını kabul ettiğimizi, 

8. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak işbu Taahhütname kapsamında öngörülen hususlarda 
tüm çalışanlarımızın, temsilcilerimizin, ortaklarımızın varsa alt yüklenicilerimizin çalışanlarını yazılı 
bir şekilde bilgilendirmekle yükümlü olduğumuzu, bahsi geçenlerin Sözleşme veya mevzuatta yer 
alan düzenlemelere aykırı davranması halinde oluşacak zararlardan söz konusu çalışanlar ile 
müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu, 

9. Taraflar arasındaki sözleşme/sözleşmelerin sona ermesi ile birlikte anılan sözleşme/sözleşmeler 
ile ilgili kişisel verilerin kayıtlı bulunduğu; kendisi ve/veya taşeronlarında bulunan aktarıma konu 
tüm kişisel verilerin ve/veya buna bağlı bilgi ve verinin herhangi bir parçasının tüm kopyalarını 
yedekleri ile birlikte veri sorumlusuna göndereceğimizi ya da  nezdindeki kayıtları her iki tarafın 
imzalarını havi tutanak mukabili iade edeceğimizi ve Elimko’nun açık yazılı  talebinin varlığı 
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halinde söz konusu talebe uygun olarak sileceğimizi veya yok edeceğimizi, mevzuatta bu 
yükümlülüğün yerine getirilmesini engelleyen hükümler varsa aktarıma konu kişisel verilerin 
gizliliğini güvence altına almak için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağımızı ve veri 
işleme faaliyetini durduracağını kabul ettiğimizi,   

10. ……………………..….  , işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. Kişilere devir 
ve temlik edemeyeceğimizi, işbu taahhütname kapsamında ki kişisel verilerin, veri işleyen veya alt 
yüklenici tarafından kullanılması durumunda Elimko’nun ispat edilebilir şekilde bilgilendirilmesi ve 
ön yazılı onayının alınması gerektiğini bildiğimizi, 

Bu durumda taahhütnamede yer alan düzenlemelerinin ilgili veri işleyen sözleşmesine aynen 
yansıtılmasının zorunlu olduğunu, alt yüklenici kullanılan hallerde dahi taahhütname kapsamındaki 
sorumluluğumuzun aynen devam ettiğini,  

11. İlgili kişinin herhangi bir şekilde tarafımızdan ilgili yasal mevzuat kapsamındaki haklarıyla ilgili 
bir talepte bulunması halinde, söz konusu talebe ilişkin olarak derhal (her halükarda ertesi iş günü) 
Elimko’ya yazılı bildirimde bulunacağımızı, 

12. Sözleşme kapsamındaki kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından Elimko ve Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu denetimine tabi olduğumuzu, Elimko’nun söz konusu denetim hakkını bizzat veya 
üçüncü bir kişi eliyle kullanabileceğini veya tarafımızdan söz konusu denetimi gerçekleştirmesini 
talep edebileceğini, 

13. Bu kapsamda Elimko, ……………………..….’ nın sözleşme kapsamında uyumlu olması yönünde 
yönlendirme ve uyarılarda bulunabileceğini. ……………………..….’ nın KVKK mevzuatına aykırı eylemlerini 
sürdürmesi durumu da ana sözleşmenin haklı nedenle feshedilmesi sebebi olabileceğini, bu hakkın 
kullanılmamasının bu haktan vazgeçme anlamına gelmeyeceğini, 

14. İşbu taahhütnameye aykırı davranmamız ve bu nedenle Elimko nezdinde herhangi bir zarara 
neden olmamız halinde gerek üçüncü şahıslar gerekse Elimko nezdinde meydana gelebilecek olan 
tüm zararlardan münhasıran sorumlu olduğumuzu, söz konusu zararı Elimko’nun ilk talep tarihinde 
derhal tazmin etmekle mükellef olduğumuzu, işbu taahhütname doğrultusunda  Elimko’ya her 
türlü idari makamlar tarafından yöneltilebilecek ceza ve zarar taleplerinden de doğrudan sorumlu 
olduğumuzu ve Elimko’nun işbu taahhütname gereği gerek üçüncü şahıslar gerekse her türlü idari 
makama herhangi bir nam ve ad altında ödeme yapmak zorunda kalması halinde Elimko’nun , söz 
konusu tutarlara ilişkin tarafımıza rücu talep hakkının bulunduğunu, bu kapsamda Elimko 
tarafından rücu talebinin tarafımıza iletilmesini müteakip 3 (üç) gün içerisinde talep gereğini yerine 
getireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

15. İşbu Taahhütname, Türk Hukukuna tabi olup, Taahhütnameden kaynaklanan ihtilafların 
hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.  
İşbu taahhütname ……………………..…. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 nüsha olarak ……………………..…. 
tarihinde akdedilmiştir.  
 

Taahhüt Eden Unvan/Vergi No/Yetkili İmza 

    

 


