
Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve AB Genel Veri Koruma Yasası (GDPR) 
 

Taraflar, işbu Sözleşme’de yer alan hak ve yükümlülüklerinin kullanılması ve yerine getirilmesi 
esnasında, Taraflar’ın birbirlerine aktardıkları veya diğer Taraf adına elde ettikleri kişisel verilerin 
işlenmesine ilişkin tüm faaliyetlerinin, 6698 sayılı KVK Kanunu ve AB Genel Veri Koruma Yasası 
(GDPR), ilgili ikincil mevzuat ve KVK Kanunu ve AB Genel Veri Koruma Yasası (GDPR) ile, kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin olarak yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat ve düzenlemeye 
uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
 

Taraflar, diğer Taraf’a aktarılacak kişisel verileri KVK Kanunu ve AB Genel Veri Koruma Yasası 
(GDPR)’nda yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen 
kişisel verilerin korunmasına dair hükümlere uygun olarak elde ettiğini, işlediğini ve aktardığını 
kabul ve beyan eder. 
 

Buna ek olarak, Taraflar, ilgili kişisel verilerin sahiplerini KVK Kanunu ve AB Genel Veri Koruma 
Yasası(GDPR)’nda yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer 
verilen kişisel verilerin korunmasına dair hükümlere uygun olarak aydınlatıldığını, şartların 
gerektirmesi halinde veri sahiplerinin açık rızalarının elde edildiğini kabul ve beyan eder.  
 

Taraflar, diğer Taraf’ça kendisine aktarılan veya diğer Taraf adına elde edilen kişisel verileri, işbu 
Sözleşme konusu hizmetlerin gerçekleştirilmesi dışında hiçbir amaçla hiçbir surette 
kullanmayacak, işlemeyecek, arşivlemeyecektir. 
 

Taraflar, herhangi bir veri işleme sürecine ilişkin olarak, diğer Taraf’ça bu yönde bir talep 
bulunması halinde, kendisine yazılı olarak iletilen aydınlatma ve/veya rıza metinlerini, yine diğer 
Taraf’ça belirlenen yazılı esaslar çerçevesinde kullanacak ve doğrudan işbu Sözleşme’nin ifası 
ile ilgili kişisel veri işleme süreçlerinde varsa diğer Taraf’ın yazılı önerileri doğrultusunda 
gerçekleştirecektir. 
 

Taraflar, kişisel verilerin niteliklerini de göz önünde bulundurarak, söz konusu verilerin hukuka 
aykırı olarak işlenmesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye, bu verilerin 
muhafazasını sağlamaya; herhangi bir şekilde veri kaybı oluşmasını, verilerin zarar görmesini, 
değiştirilmesini veya açıklanmasını engellemeye, verilere yetkisiz veya hukuka aykırı olarak 
erişilmesini önlemeye yönelik gerekli ve;  
veri kaybı, verilerin yok olması veya zarar görmesi durumlarında oluşacak zarar ile de orantılı 
teknik ve idari önlemleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 

Bu kapsamda Taraflar, kişisel verilere erişimi olan personelinin güvenilirliğini temin bakımından 
gerekli önlemleri almayı, kişisel verilerin işlenmesinde yalnızca kişisel verilerin nitelikleri ve kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hakkında bilgilendirilmiş personel kullanmayı kabul, beyan 
ve taahhüt eder. 
 

Kanunlarda, kişisel verilerin saklanmasına ilişkin yükümlülükler öngörülmesi hali saklı kalmak 
kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesine esas teşkil eden işbu Sözleşme’nin feshi ve/veya başka bir 
nedenle son bulması halinde, Taraflar, diğer Taraf’ça kendisine aktarılmış olan veya diğer Taraf 
adına elde edilen kişisel verilerin kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamı imza karşılığında 
diğer Taraf’a teslim etme ve kendi nezdindeki kayıtları silme ve yok etme yükümlülüğü altındadır. 
Taraflar, KVK Kanunu ve AB Genel Veri Koruma Yasası(GDPR) ve ilgili ikincil mevzuata uygun 
bir biçimde diğer Taraf’tan gelecek kişisel verilerin, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale 
getirilmesi, değiştirilmesi ve benzeri talepleri yerine getirecektir. 
 

Veri sahibi ilgili kişi tarafından, kişisel verilerine ilişkin olarak KVK Kanunu ve AB Genel Veri 
Koruma Yasası(GDPR)’nın 11’inci maddesinde sayılı hakları doğrultusunda talepte bulunulması 
halinde veya ilgili mevzuat uyarınca, veri sorumlusu olarak Taraflar’ın yükümlülüklerine ilişkin 
şikayette bulunulması halinde, Taraflar veri sahibi ilgili kişiye herhangi bir bilgi vermeden, üç (3) 



iş günü içerisinde diğer Taraf’ı haberdar edecektir. Taraflar, kendilerine iletilen tüm talep ve 
şikayetler hakkında diğer Taraf’a her türlü desteği vermeyi ve iş birliğinde bulunmayı beyan ve 
taahhüt eder. 
 

Taraflar’ın yasal mevzuatta veya işbu Sözleşme’de yer alan taahhüt ve yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi durumunda ya da hizmet esnasında diğer Taraf’ın, diğer Taraf’ın personellerinin, 
üçüncü şahısların bir zarara maruz kalmaları hali de dahil, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, 
Taraflar, diğer Taraf’ça dayanaklarıyla ispat edilmiş doğrudan zarar tutarını derhal ve defaten 
ödeyeceğini, aksi takdirde, diğer Taraf nezdindeki alacaklarından ve/veya teminatlarından 
mahsup edileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Bakiye alacak için Taraflar’ın rücu hakları 
saklıdır. 
 

Taraflar, işbu Sözleşme konusu hizmetler gereği yürüttükleri kişisel veri işleme faaliyetleri 
kapsamında, diğer Taraf’ın üçüncü kişilere karşı yükümlülüklerini göz önünde bulunduracaktır. 
Taraflar’ın, Taraflar’ın iş ortaklarının ya da kişisel veri aktarılan üçüncü tarafların işbu 
Sözleşme’nin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hükümlerine aykırı davranması nedeniyle diğer 
Taraf’ın uğrayacağı zararlar, karşılaşacağı hukuki, idari ve cezai yaptırımlar ile ödemek zorunda 
kalabileceği tazminatlar için; söz konusu aykırılıktan dolayı kusurlu hareket etmiş olması halinde, 
diğer Taraf’a rücu edebilecektir. Taraflar, bu nedenlerle diğer Taraf’ça talepte bulunulması 
halinde, uğranılan doğrudan ve dolaylı zararları derhal, nakden ve tamamen ödeneceğini kabul, 
beyan ve taahhüt eder. 
 
 


