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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN VERİ İŞLEME ANLAŞMASI 
(Veri Sorumlusu – Veri Sorumlusu) 

(Veri Sorumlusu – Veri İşleyen) 
 
İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Veri İşleme Sözleşmesi “Sözleşme” bir tarafta [TRANS-EL TRAFO 
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ] (bundan sonra [Veri Sorumlusu] olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta [TRANS-EL TRAFO 
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ    ] (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) arasında [16.11.2020] tarihinde yapılmış olan 
[.] Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Veri İşleme Sözleşmesi’ne  (bundan sonra “Ana Sözleşme” olarak 
anılacaktır) ek olarak aşağıda yer verilen şartlar dahilinde akdedilmiştir. 
 
İşbu Sözleşme kapsamında [TRANS-EL TRAFO SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ  ] ile Şirket ayrı ayrı “Taraf” birlikte 
“Taraflar” olarak anılacaktır. 
 
1. TANIMLAR 
 
“Açık Rıza” Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, 
 
“Anonim Hale Getirme” Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya 
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, 
 
“Alt Veri İşleyen” Veri İşleyen emir ve talimatları doğrultusunda, kendisine verilen yetki dahilinde veri işleme 
faaliyetini yerine getiren tarafı, 
 
“Veri Koruma Mevzuatı” Başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil 
düzenlemeler ile kişisel verinin tabii olacağı kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı, 
 
“İlgili Kişi” Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, 
 
“İmha” Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini, 
 
“Kişisel Veri” Kimliği belirlenmiş ya da belirlenebilecek olan bir bireye ilişkin her türlü bilgi, 
 
“Kurul” Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu, 
 
“Kurum” Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu, 
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“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 veriler ile biyometrik ve genetik verileri, 
 
“Teknik ve İdari Güvenlik Tedbirleri” Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, erişilmesini 
önlemek ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak muhafazasını sağlamak amacıyla alabilecekleri tedbirleri, 
 
“Veri İşleme” 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 ifade 
eder. “İşlem” kelimesinden türetilen tüm kelimelerin anlamı bu bağlamda tanımlanır.  
 
“Veri İşleyen” 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. Yukarıda yer verilmeyen kavramlar, işbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği müddetçe KVKK ile ikincil 
düzenlemelerinde yer alan tanımlara tabii olacaktır. 
 
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 
 
İşbu Sözleşme’nin konusunu, [16.11.2020] tarihli Ana Sözleşme kapsamında verilen hizmetlere ilişkin olarak, 
Veri Sorumluları arasında veya Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen arasında yapılan kişisel veri aktarımı ile veri 
işleme faaliyetinin Veri Koruma Mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve tarafların hak ve 
yükümlülüklerini düzenlemekten ibarettir. 
 
3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
3.1. Taraflar, gerçekleştirdikleri kişisel veri işleme faaliyetleri dolayısıyla Veri Koruma Mevzuatı kapsamında, 
ayrı ayrı Veri Sorumlusu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
3.2. Taraflar, her iki tarafın da bağımsız Veri Sorumlusu olmaları dolayısıyla kişisel verileri KVKK ve kişisel 
verinin tabi olacağı kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuat ile işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak 
paylaşacağını ve işleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
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3.3. Taraflar, herhangi bir sebeple KVKK ve sair düzenlemeler ile birlikte işbu Sözleşmeye uygunluk 
sağlayamadığı durumda, diğer tarafı konu ile ilgili derhal bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
3.4. Taraflar, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleyeceklerini, mevzuatı 
hükümlerine uygun olarak muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik 
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaklarını kabul, beyan ve taahhüt 
eder. 
 
3.5. Taraflar arasında kişisel veri aktarımının bulunması halinde, veri aktaran Veri Sorumlusu Taraf, aktarılan 
kişisel verilerin hukuka ve ilgili mevzuata uygun şekilde elde etmiş olduğunu, işlediğini ve aktardığını kabul, 
beyan ve taahhüt eder.  
 
3.6. Taraflar arasındaki veri aktarımı gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak güvenli yöntemler ile 
gerçekleştirilecektir.  
 
3.7. Taraflar, Ana Sözleşmenin ifası amacıyla aktarılan ve işlenen kişisel verileri, işleme amacı ile mevzuat 
hükümleri dahilinde yükümlülükleri gereği öngörülen süreler boyunca saklayabilecek olup işleme amacının sona 
ermesi ve/veya saklama süresinin sona ermesi ile re ’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek, imha edecek ve 
anonimleştirecektir. 
 
3.8. Taraflar, personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin kişisel verilere 
erişim yetkilerini mevzuata uygun olarak tanımlayacağını; personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı 
olarak çalışan diğer kişilerin tanımlanan erişim yetkilerini kullanarak erişilen kişisel verileri ve erişim için 
kullandığı şifreleri/metotları hiç kimse ile paylaşmamasını sağlayacağını; bu kapsamda gerekli gizlilik 
sözleşmelerinin akdedileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
3.9. Taraflar, ilgili kişiler tarafından KVKK ve sair düzenlemeler uyarınca kendilerine iletilen her türlü talebi 
yerine getirebilmek adına, diğer Taraf ’tan bilgi ve belge almasına gerek bulunduğu durumlarda, gerekli bilgi ve 
belgeyi en kısa zamanda karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
3.10. Taraflar, Ana Sözleşme uyarınca edinilen kişisel verilerin kendi adlarına işlenmesi amacıyla Alt Veri 
İşleyen’e aktarmaları durumunda, aktarımın geçerli mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirileceğini, 
aktarılan verilerin Alt Veri İşleyen tarafından hukuka uygun olarak işlenmesi ve saklanması amacıyla gerekli her 
türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması konusunda veri aktaran Veri Sorumlusu ile Alt Veri İşleyen ’in 
müştereken sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
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3.11. Taraflardan birinin işbu Sözleşme hükümlerinin ihlali dolayısıyla diğer Tarafın yasal, idari veya cezai bir 
yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde ihlal eden Taraf bu zararı 
kusuru oranında tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
3.12. Taraflar, KVKK, ikincil düzenlemeler ile Kurul kararları başta olmak üzere, Kişisel Verilerin korunması 
ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlü olduğunu kabul, 
beyan ve taahhüt eder. Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya 
güncellemenin bu Sözleşme kapsamında bir değişiklik gerektirmesi halinde, Taraflar Sözleşme’nin uygun şekilde 
tadilini gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
4. VERİ SORUMLUSU’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
Taraflar, aralarındaki sözleşmesel ilişki kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatını haiz ise aşağıdaki yükümlülükleri 
yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
4.1. Veri Sorumlusu, Veri İşleyen’e aktarılan ve Veri İşleyen tarafından işlenen kişisel verilerin hukuka ve 
ilgili mevzuata uygun şekilde elde edilmiş olduğunu, işlendiğini ve aktarıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
4.2. Veri Sorumlusu, Veri İşlenyen’e aktarılan ve Veri İşleyen tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, 
ilgili kişilere KVKK ve ikincil mevzuat hükümleri ile sair kişisel veri mevzuatı dahilinde aydınlatma 
yükümlülüğünü yerine getireceğini ve yine mevzuat uyarınca açık rıza alınması gereken hallerin mevcudiyeti 
halinde ilgili kişilerin açık rızalarının alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
4.3. Veri Sorumlusu, Veri İşleyen’e veri aktarımının gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak güvenli 
yöntemler ile gerçekleştirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
4.4. Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleyeceğini, mevzuat 
hükümlerine uygun olarak muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik 
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
 
4.5. Veri Sorumlusu’nun makul bir süre öncesinden haber vermek kaydıyla normal iş günleri ve çalışma 
saatleri içerisinde aşağıdaki hususları gözden geçirme hakkı saklıdır:  
 
(i) Veri İşleyen tarafından alınan teknik ve idari emniyet tedbirleri;  
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(ii) Veri İşleyen’in KVKK, ikincil düzenlemeler ve sair mevzuat hükümlerine riayeti ve  
(iii) Veri İşleyen’in işbu sözleşmeye riayeti. 
 
4.6. Veri Sorumlusu, söz konusu gözden geçirmeyi Veri İşleyen’in işyerinde bilgi almak ya da belirli bir 
depolama tesisinde ya da bilgi işlem merkezinde saklanan ve kişisel verilerini ve Veri İşleyen’in tesislerinde 
gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerini denetlemek şeklinde gerçekleştirilebilir. Veri Sorumlusu bu hakkını 
sadece işbu Sözleşme kapsamında Veri İşleyen’e aktarılan kişisel verilerle ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. 
 
4.7. Veri Sorumlusu, kendi adına Veri İşleyen tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin şüpheli güvenlik ihlali 
ile kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde Veri İşleyen tarafından 
kendisine iletilen bildirimleri 72 saat içerisinde Kurul’a iletmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder. 
 
4.8. Veri Sorumlusu, zaman zaman KVKK veya sair düzenlemelerde meydana gelen değişiklik veya eklemeler 
sonucunda işbu Sözleşmede verilen talimatları yazılı şekilde değiştirebilir ya da ek talimatlar verebilir.  
 
5. VERİ İŞLEYEN’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
Taraflar, aralarındaki sözleşmesel ilişki kapsamında, Veri İşleyen sıfatını haiz ise aşağıdaki yükümlülükleri 
yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
5.1. Veri İşleyen, Ana Sözleşme kapsamında Veri Sorumlusu’na sunacağı hizmetler dahilinde, Veri 
Sorumlusu tarafından aktarılan kişisel verileri, Veri Sorumlusu adına ve Veri Sorumlusu’nun talimatlarına ve 
ayrıca işbu Sözleşmede yer verilen hükümlere uygun şekilde “Veri İşleyen” sıfatıyla işleyeceğini kabul, beyan 
ve taahhüt eder. 
 
5.2. Veri İşleyen, veri işleme esnasında KVKK ve sair mevzuat hükümleri ile Kurulun karar ve görüşlerine 
uyacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
5.3. Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’nun talimatlarına ve işbu sözleşmede belirlenen yükümlülüklerine aykırı 
hareket etmesi halinde, Veri Sorumlusu'nun veri transferini durdurma ve/veya işbu Sözleşme’yi feshetme hakkına 
sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
5.4. Veri İşleyen, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleyeceğini, mevzuat 
hükümleri uygun olarak muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini 
temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari güvenlik önlemleri alacağını, personelini bilgilendirmek ve düzenli 
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olarak yapacağı veya yaptıracağı testler ve değerlendirmelerle bu önlemlerin etkinliğini sürdüreceğini kabul, 
beyan ve taahhüt eder. Veri İşleyen tarafından alınacak idari ve teknik tedbirler Ek-2’de yer almaktadır. 
 
5.5. Aktarılan verilerin niteliğine göre Veri Sorumlusu veri aktarımını kendi belirleyeceği güvenli aktarım 
yöntemiyle gerçekleştirebilecek olup bu halde, Veri İşleyen bu yöntemlere uymakla yükümlü olduğunu kabul, 
beyan ve taahhüt eder. 
 
5.6. Veri Sorumlusu tarafından sözleşme uyarınca “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”in aktarımın söz konusu 
olması halinde, söz konusu veriler Veri İşleyen tarafından niteliklerine uygun bir şekilde ek güvenlik önlemleri 
ve yetkilendirmelere tabi şekilde korunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
5.7. Veri İşleyen personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin kişisel verilere 
erişim yetkilerini mevzuata uygun olarak tanımlayacağını; personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı 
olarak çalışan diğer kişilerin tanımlanan erişim yetkilerini kullanarak erişilen kişisel verileri ve erişim için 
kullandığı şifreleri/metotları hiç kimse ile paylaşmamasını sağlayacağını; bu kapsamda gerekli gizlilik 
sözleşmelerinin akdedileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
5.8. Veri İşleyen’in kendi personelinin ister kendi bünyesinde çalıştığı dönemde isterse ayrılmasını müteakip 
herhangi bir şekilde işbu sözleşmenin ifası kapsamında edinilen kişisel verileri üçüncü kişilere açıklaması halinde 
doğabilecek her türlü zararlardan dolayı Veri İşleyen’in müştereken sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt 
eder.  
 
5.9. Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’nun 4.5. maddesinde tanımlandığı şekilde, gözden geçirme yetkisine sahip 
olduğunu ve bu inceleme sırasında iş birliği yaparak gerekli her türlü bilgi ve belgeyi en kısa sürede sağlamayı 
kabul, beyan ve taahhüt eder.   
 
5.10. Veri İşleyen, gözden geçirme işleminin doğrudan Veri Sorumlusu tarafından veya mevzuat hükümleri 
dahilinde yetkilendirilecek denetçiler vasıtasıyla gerçekleştirilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
5.11. Veri İşleyen, işbu sözleşme kapsamında Veri Sorumlusu’ndan gelen soruları mümkün olan en kısa sürede 
usulüne uygun olarak cevaplandıracağını, ilgili kişiler tarafından KVKK ve sair düzenlemeler uyarınca Veri 
Sorumlusu’na iletilen her türlü talebin yerine getirilmesi adına Veri Sorumlusu’nun Veri İşleyen’den bilgi ve 
belge almasının gerektiği durumlarda, gerekli bilgi ve belgeyi en kısa zamanda karşılamayı kabul, beyan ve 
taahhüt eder. 
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5.12. Veri İşleyen, Veri Sorumlusu adına işlediği kişisel verilere ilişkin şüpheli güvenlik ihlali ile kişisel 
verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde bu durumu derhal ve en geç 12 saat 
içerisinde Veri Sorumlusu’na bilgilendirmekle yükümlüdür. Veri İşleyen bu süre zarfında gerekli kurtarma 
tedbirlerini alacak ve Veri Sorumlusu’na söz konusu vaki veya şüpheli güvenlik ihlali hakkında her türlü bilgi ve 
yardımı temin edecektir.  
 
5.13. Veri İşleyen, (i) yetkili resmi bir makamdan gelen ve kişisel verileri söz konusu makama açıklaması 
gereken bağlayıcı erişim talepleri veya (ii) yetkili resmi bir kurumun Veri İşleyen’e karşı tedbire başvurması 
halinde, Veri İşleyen’in kanunen Veri Sorumlusu’nu söz konusu talep ya da tedbirler konusunda 
bilgilendirmekten alıkonmadığı hallerde, Veri Sorumlusu’nu en geç 12 saat içerisinde durumdan haberdar 
edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
5.14. Veri İşleyen, KVKK’nın 22. maddesi kapsamında Kurul’a verilen yetkiler kapsamında yapılacak 
denetimlerde Kurul tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak vermekle ve 
bunlara ilişkin her türlü elektronik, manyetik ve benzeri ortamlardaki kayıtları ve bu kayıtlara erişim ve kayıtları 
okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemeye hazır bulundurmak ve işletmekle 
yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
5.15. Veri İşleyen, önceden Veri Sorumlusu’nun yazılı izni alınmaksızın, kişisel verilerin Alt Veri İşleyen 
tarafından işlenmesi amacıyla aktaramayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
5.16.  Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’nun yazılı iznine istinaden kişisel verilerin Alt Veri İşleyen’e aktarılması 
durumunda, Veri İşleyen ile Alt Veri İşleyen arasında akdedilecek sözleşmenin asgari olarak işbu sözleşmedeki 
hükümleri içereceğini, aktarımın Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirileceğini, 
aktarılan verilerin Alt Veri İşleyen tarafından hukuka uygun olarak işlenmesi ve saklanması amacıyla gerekli her 
türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması konusunda Veri İşleyen ile Alt Veri İşleyen’in müştereken sorumlu 
olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
5.17. Veri İşleyen, işbu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde akdedilecek Alt Veri işleme Sözleşmesinin bir 
kopyasını derhal Veri Sorumlusu’na ileteceğini kabul ve taahhüt eder. 
 
5.18. Veri İşleyen, işbu sözleşmeye istinaden aktarılacak kişisel verilere ilişkin olarak, sözleşmeye aykırı 
herhangi bir ulusal düzenleme olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme süresince veri alıcısının, 
sözleşmede yer alan taahhütlerini yerine getirmesini etkilemesi muhtemel bir mevzuat değişikliği yapılması 
hallerinde, durumu Veri Sorumlusu’na derhal bildirir ve bu durumda Veri Sorumlusu’nun veri aktarımını askıya 
alma ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacağını kabul eder. 
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5.19. Veri İşleyen’in işbu Sözleşme hükümlerinin ihlali dolayısıyla Veri Sorumlusu’nun yasal, idari veya cezai 
bir yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde Veri İşleyen bu zararı 
kusuru oranında tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Her hâlükârda, Veri İşleyen’in gerçekleştirmiş 
olduğu ihlal dolayısıyla Kurul’un düzenleyici ve denetleyici yaptırımları ile idari para cezasına maruz bırakılması 
Veri Sorumlusu’na karşı tazminat yükümlülüğüne halel getirmeyecektir. 
 
5.20. Veri İşleyen; işbu sözleşmenin feshedilmesi veya yürürlük süresinin sona ermesi halinde, Veri 
Sorumlusu’nun talimatları doğrultusunda, aktarıma konu kişisel verileri yedekleri ile birlikte Veri Sorumlusu’na 
geri göndereceğini ya da kişisel verileri tamamen yok edeceğini, mevzuatta Veri İşleyen’in bu yükümlülüğü 
yerine getirmesini engelleyen hükümler varsa, aktarıma konu kişisel verilerin gizliliğini güvence altına almak 
için gerekli idari ve teknik tedbirleri alacağını ve veri işleme faaliyetini durduracağını kabul, beyan ve taahhüt 
eder. 
 
5.21. Veri İşleyen, işbu Sözleşme ’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik 
etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
6. SÜRE 
 
İşbu sözleşme, Ana Sözleşmeden bağımsız olarak, Taraflar arasındaki ilişkiye konu kişisel verilerin  işlendiği ve 
muhafaza edildiği süre boyunca yürürlükte kalacak olup Tarafların Kanun ve sair mevzuattan doğan 
yükümlülükleri devam edecektir. 
 
7. YÜRÜRLÜK 
 
İşbu Sözleşme, iki nüsha olarak imza edilerek [16.11.2020] tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
 
8. UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİ 
 
İşbu Sözleşme’de yer alan hususlarda uyuşmazlık halinde, [Şanlıurfa] Mahkemeleri yetkili olacak ve Türkiye 
Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. 
 
9. İHBAR 
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Taraflar işbu Sözleşme kapsamında gereken tüm muhaberat ve ihbarları yazılı olarak faks veya e-posta kanalı da 
dâhil olmak üzere aşağıdaki irtibat kişilerine gönderecektir. Taraflar diğer tarafa bildirimde bulunmak suretiyle 
irtibat kişilerinde değişiklik yapabilirler. 
 
[Veri İşleme Sorumlusu] İrtibat Noktası:  ŞİRKET İrtibat Noktası:  
Ad-Soyad: 
Açık Adres:  
 
İrtibat Numarası: 
E-posta: 
  
İmza/Kaşe: 

Ad-Soyad:TRANS-EL TRAFO SAN. VE 
TİC.LTD.ŞTİ  
Açık Adres: KOÇÖREN OSB MAH. 104. CAD. 
NO: 8 EYYÜBİYE/ ŞANLIURFA 
 
İrtibat Numarası: 0 414 369 15 51 

E-posta: trans-el@trans-el.com  
(Mersis No:0859007821300001 
Tic.Sicil No: 4891 
İmza/Kaşe: 
 

TARİH: 

 
 
 
 
 
 
 
 
EK 1 
(Taraflarca doldurulacaktır) 
 
Veri sorumlusu 
(Veri aktarımı ile ilgili faaliyetlerinizi kısaca belirtiniz.) 

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. 
fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel 
veriler işlemektedir. Veri işleme sürecinde yukarıda belirtilen hukuki dayanaklar dikkate alınmakta, diğer 
hukuka uygunluk sebepleri bulunmuyor ise ilgilinin rızası talep edilmektedir. Burada da 4. Madde kapsamında 
genel ilkeler denetimi yapılmakta, her şeyden önce veri işleme faaliyetinin genel olarak hukuka uygunluk 
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ilkelerine uyumlu olması aranmaktadır. İlgilinin rızası ise "açık, bilgilendirmeye ve özgür iradeye dayalı 
biçimde" alınmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amaçları ayrıca Şirketimizin “Kişisel Veri Envanteri” nde de 
belirtilmektedir. 

 
Veri işleyen 
(Veri işleme ile ilgili faaliyetlerinizi kısaca belirtiniz.) 
Anonim hale getirme, bir veri kümesindeki tüm doğrudan ve/veya dolaylı tanımlayıcıların çıkartılarak ya da 
değiştirilerek, ilgili kişinin kimliğinin saptanabilmesinin engellenmesi veya bir grup veya kalabalık içinde ayırt   
edilebilir  olma  özelliğini,   bir   gerçek  kişiyle  ilişkilendirilemeyecek   şekilde   kaybetmesidir.   Bu özelliklerin 
engellenmesi veya kaybedilmesi sonucunda belli bir kişiye işaret etmeyen veriler, anonim hale getirilmiş veri 
sayılır. Anonim hale getirmedeki amaç, veri ile bu verinin tanımladığı kişi arasındaki bağın kopartılmasıdır. Kişisel 
verinin tutulduğu veri kayıt sistemindeki kayıtlara uygulanan otomatik olan veya olmayan gruplama, 
maskeleme, türetme, genelleştirme, rastgele hale getirme gibi yöntemlerle yürütülen bağ   koparma   
işlemlerinin   hepsine   anonim   hale   getirme   yöntemleri   adı   verilir.   Bu   yöntemlerin uygulanması sonucunda 
elde edilen verilerin belirli bir kişiyi tanımlayamaz olması gerekmektedir. 
 
Veri aktarımının hukuki sebebi 

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. 
fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel 
veriler işlemektedir. Veri işleme sürecinde yukarıda belirtilen hukuki dayanaklar dikkate alınmakta, diğer 
hukuka uygunluk sebepleri bulunmuyor ise ilgilinin rızası talep edilmektedir. Burada da 4. Madde kapsamında 
genel ilkeler denetimi yapılmakta, her şeyden önce veri işleme faaliyetinin genel olarak hukuka uygunluk 
ilkelerine uyumlu olması aranmaktadır. İlgilinin rızası ise "açık, bilgilendirmeye ve özgür iradeye dayalı 
biçimde" alınmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amaçları ayrıca Şirketimizin “Kişisel Veri Envanteri” nde de 
belirtilmektedir. 

 
Veri konusu kişi grubu ve grupları  
İşlenecek kişisel veriler, aşağıda belirtilen kişi grubu ve grupları (örneğin; çalışan verisi, müşteri verisi gibi) ile 
ilgilidir 

Ziyaretçi; Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya 
internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler. 

Üçüncü Kişiler; Şirketimizin taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi 
geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü 
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taraf gerçek kişiler veya bu politika ve şirket çalışanları kişisel verilerin korunması ve işlenmesi 
politikası kapsamına girmeyen gerçek kişiler. 

Çalışan Adayı; Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ile 
ilgili bilgilerini şirketimize açmış olan gerçek kişiler. 

Şirket Hissedarı; şirketimizin hissedarı gerçek kişiler. 

Şirket Yetkilisi; şirketin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler. 

İş birliği içerisinde olduğumuz çalışanlar kurumları hissedarları ve yetkilileri; Şirketimizin her 
türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (İş ortağı, ofisler, tedarikçi gibi ancak bunlarla 
sınırlı olmaksızın çalışan bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere) gerçek 
kişiler. 

 
Veri kategorileri 

Ziyaretçi; Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya 
internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler. 

Üçüncü Kişiler; Şirketimizin taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi 
geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü 
taraf gerçek kişiler veya bu politika ve şirket çalışanları kişisel verilerin korunması ve işlenmesi 
politikası kapsamına girmeyen gerçek kişiler. 

Çalışan Adayı; Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ile 
ilgili bilgilerini şirketimize açmış olan gerçek kişiler. 

Şirket Hissedarı; şirketimizin hissedarı gerçek kişiler. 

Şirket Yetkilisi; şirketin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler. 

İş birliği içerisinde olduğumuz çalışanlar kurumları hissedarları ve yetkilileri; Şirketimizin her 
türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (İş ortağı, ofisler, tedarikçi gibi ancak bunlarla 
sınırlı olmaksızın çalışan bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere) gerçek 
kişiler. 
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İşleme faaliyetleri 

Şirketimiz KVKK’ nın 10. Maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını 
kişisel veri sahibine bildirmektedir. 

 

Şirketimiz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak hizmet alanların kişisel 
verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir: 
 

(1) Şirket iş ortaklarına,  

(2) Şirket tedarikçilerine,  

(3) Şirket iştiraklerine,  

(4) Şirket Hissedarlarına,  

(5) Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,  

(6) Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine. 
 

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları şöyledir; 

 

o İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı 
olarak, 

o Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve şirketimizin ticari 
faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin şirketimize sunulmasını sağlamak 
amacıyla sınırlı olarak, 

o Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin 
etmekle sınırlı olarak, 

o Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin yasal 
mevzuat hükümlerine göre tasarlanması ve denetim amacıyla sınırlı olarak, 

o Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yasal mevzuat çerçevesinde 
şirketimizden bilgi ve belge istemi halinde, hukuki yetkilerimiz dahilinde talep ettiği 
amaçla sınırlı olarak, 
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o Hukuken yetkili özel hukuk kişilerinin yasal mevzuat çerçevesinde şirketimizden bilgi ve 
belge istemi halinde, hukuki yetkilerimiz dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak, 

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda politikada düzenlenen hususlara uygun olarak 
hareket edilmektedir.  

 
Özel nitelikli kişisel veriler için alınacak ek önlemler  

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir 
surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle 
getirilmesini ifade eder. Şirketimiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini 
gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. 

KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler 
araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu 
kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek 
işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından Politikada düzenlenen haklar 
bu veriler için geçerli olmayacaktır. 

 
 
 
 
 
  
Veri sorumlusunun Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Bilgileri   
 
 
TRANS-EL TRAFO SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ  
KOÇÖREN OSB MAH. 104. CAD. NO: 8 EYYÜBİYE/ ŞANLIURFA 

Tel & Fax: 0 414 369 15 51  
Mersis No:  
Tic.Sicil No:  
 
 
Ek faydalı bilgiler  
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Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtilen süre  
boyunca  saklanmaktadır.    Kişisel  verilerin  ne kadar  süre  boyunca  saklanması  gerektiğine  ilişkin mevzuatta 
bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak 
Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte, 
daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona 
ermiş, ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse;kişisel veriler yalnızca 
olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya 
savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri 
sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı 
konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu 
durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta 
kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona 
erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 
İrtibat kişisi iletişim bilgileri: 
 
TRANS-EL TRAFO SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ  
KOÇÖREN OSB MAH. 104. CAD. NO: 8 EYYÜBİYE/ ŞANLIURFA 

Tel & Fax: 0 414 369 15 51  

Mersis No:  
Tic.Sicil No:  
 
 
 
 
 
EK 2  
 
TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER 

I. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ 
TEDBİRLER 

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirler 
almaktadır. Bu kapsamda, 
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Şirketimiz kapsamında VERBİS sistemine uyumlu Veri Envanteri çıkarılmakta (Data Mapping), burada 
hukuka ve amaca uygunluk denetimleri yapılmaktadır. 

Şirketimizin  ilgili  kişilere  ait  aydınlatma  yükümlülüğünün  eksiksiz  olarak  ve  doğru  biçimde  yerine 

getirilebilmesi için “Kişisel Verilerin İşlenmesinde Aydınlatma Esasları Politikası” yürürlüğe konulmuş 
bulunmaktadır. 

Çalışanlar,  kişisel  verilerin  korunması  hukuku  ve  kişisel  verilerin  hukuka  uygun  olarak  işlenmesi 

konusunda bilgilendirilmektedir. 

Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu 

analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde kişisel veri işleme 
faaliyetleri ortaya konulmaktadır. 

Şirketimizin iş birimlerinin yürütmüş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin 6698 Sayılı 

Kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan 
gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmüş olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir. 

Şirketimiz ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Şirketin talimatları ve 

kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü 
getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler 
yürütülmektedir. 

Şirketimiz  ile Şirketimizin sorumlu olduğu verileri işleyen üçüncü taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi 

yöneten sözleşme ve belgelere, Şirketin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri 
işlememe,  ifşa  etmeme  ve  kullanmama  yükümlülüğü  getiren  kayıtlar  konulmakta  ve  bu  konuda 
“Üçüncü Taraflarla Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Esasları Politikası” yürürlüğe konulmuş 
bulunulmaktadır . 

II.ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİNDE ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER 

KVK Kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya 
ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel 
hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Şirketimiz 
tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel 
verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin 
korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta 
ve gerekli denetimler sağlanmaktadır. Bu kapsamda; 
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Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine ve işlenme esaslarına ilişkin olarak “Özel Verilerin İşlenmesi 

Politikası” hazırlanmıştır. 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik, Kanun ve buna bağlı 

yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmekte, gizlilik  
sözleşmeleri  yapılmakta,  verilere  erişim  yetkisine  sahip  kullanıcıların,  yetki  kapsamları  ve süreleri net 
olarak tanımlanmakta, yetki kontrolleri gerçekleştirilmekte, görev değişikliği olan ya da işten ayrılan 
çalışanların bu alandaki yetkilerinin derhal kaldırılmakta ve bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından 
kendisine tahsis edilen envanter iade alınmaktadır. 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam 

ise veriler kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmektedir. Kriptografik anahtarlar güvenli ve  
farklı  ortamlarda  tutulmakta  veriler  üzerinde  gerçekleştirilen  tüm  hareketlerin  işlem  kayıtları güvenli 
olarak loglanmakta, verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri takip edilmekte ve gerekli 
güvenlik testleri yapılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır. 

Verilere  bir  yazılım  aracılığı  ile  erişilmesi  durumunda  bu  yazılıma  ait  kullanıcı  yetkilendirmeleri 

yapılmakta, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta, test sonuçları kayıt altına 
alınmaktadır. Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi 
sağlanmaktadır. 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise, 

özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, 
yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmakta, bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak 
yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir. 

Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa, verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak 

kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılması 
sağlanmaktadır. 

Özel Veriler, Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle 

şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır. 

Özel verilerin, farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular 

arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Özel verilerin kâğıt 
ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi 
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gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizlilik dereceli belgeler” formatında 
gönderilmektedir. 

Yukarıda  belirtilen  önlemlerin  yanı  sıra  Kişisel  Verileri  Koruma  Kurumunun  internet  sitesinde 

yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik 
teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmaktadır. 

 
 
 

III.KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİNİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ 
TEDBİRLER 

Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka 
şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için teknik ve idari tedbirler almaktadır. 

 

1.Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler 
aşağıda sıralanmaktadır: 

 

A) Siber Güvenliğin Sağlanması 

Kişisel veri güvenliğinin sağlanması için öncelikle siber güvenlik ürünleri kullanılmakta ancak tedbirler bununla 
sınırlı bırakılmamaktadır. Güvenlik duvarı ve ağ geçidi gibi tedbirler alınmaktadır. Kullanılmayan yazılım ve 
servisler cihazlardan kaldırılmaktadır.  

B) Yazılım güncellemeleri 

Yama yönetimi ve yazılım güncellemeleri ile yazılım ve donanımların düzgün bir şekilde çalışması ve sistemler 
için alınan güvenlik tedbirlerinin yeterli olup olmadığının düzenli olarak kontrol edilmesi sağlanmaktadır. 

C)Erişim Sınırlamaları 

Kişisel veri içeren sistemlere erişim de sınırlandırılmaktadır. Bu kapsamda çalışanlara, yapmakta oldukları iş 
ve görevler ile yetki ve sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim yetkisi tanınmakta ve kullanıcı adı ve 
şifre kullanılmak suretiyle ilgili sistemlere erişim sağlanmaktadır. Söz konusu şifre ve parolalar oluşturulurken, 
kişisel bilgilerle ilişkili ve kolay tahmin edilecek rakam ya da harf dizileri yerine büyük küçük harf, rakam 
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ve sembollerden oluşacak kombinasyonların tercih edilmesi sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak, erişim yetki ve 
kontrol matrisi oluşturulmaktadır. 

 

D) Şifreleme 

Güçlü şifre ve parola kullanımının yanısıra, şifre girişi deneme sayısının sınırlandırılması, düzenli aralıklarla şifre 
ve parolaların değiştirilmesinin sağlanması, yönetici hesabı ve admin yetkisinin sadece ihtiyaç olduğu 
durumlarda kullanılması için açılması ve veri sorumlusuyla ilişikleri kesilen çalışanlar için zaman 
kaybetmeksizin hesabın silinmesi ya da girişlerin kapatılması gibi yöntemlerle erişimin sınırlandırılması 
yapılmaktadır. 

 

E) Anti Virus Yazılımları 

Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için ayrıca, bilgi sistem ağını düzenli olarak tarayan ve tehlikeleri 
tespit eden antivirüs, antispam gibi ürünler kullanılmakta, ayrıca bunlar güncel tutularak gereken dosyalar 
düzenli olarak taranmaktadır. Farklı internet siteleri ve/veya mobil uygulama kanallarından kişisel veri temin 
edilecekse, bağlantıların SSL ya da daha güvenli bir yol ile gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 

 

F) Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi 

•Bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığının kontrol edilmesi, 

•Bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığının belirlenmesi, 

•Tüm kullanıcıların işlem hareketleri kaydının düzenli olarak tutulması (log kayıtları gibi), 

•Güvenlik sorunlarının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde raporlanması, 

Gerçekleştirilmekte, çalışanların sistem ve servislerdeki güvenlik zafiyetlerini ya da bunları kullanan tehditleri 
bildirmesi için resmi bir raporlama prosedürü oluşturulmaktadır. 

Bilişim sisteminin çökmesi, kötü niyetli yazılım, servis dışı bırakma saldırısı, eksik veya hatalı veri girişi, gizlilik 
ve bütünlüğü bozan ihlaller, bilişim sisteminin kötüye kullanılması gibi istenmeyen olaylarda deliller 
toplanmakta ve güvenli bir şekilde saklanmaktadır. 

 

G) Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması 
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Kişisel veriler, veri sorumlularının yerleşkelerinde yer alan cihazlarda ya da kâğıt ortamında saklanıyor ise, bu 
cihazların ve kağıtların çalınması veya kaybolması gibi tehditlere karşı fiziksel güvenlik önlemleri alınmaktadır. 
Kişisel verilerin yer aldığı fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı uygun yöntemlerle korunmakta 
ve bu ortamlara giriş / çıkışlar kontrol altına alınmaktadır. 

 
Kişisel veriler elektronik ortamda ise, kişisel veri güvenliği ihlalini önlemek için ağ bileşenleri arasında 
erişim sınırlandırılabilmekte veya bileşenlerin ayrılması sağlanmaktadır. 

 

Aynı seviyedeki önlemler Şirket yerleşkesi dışında yer alan ve Şirkete ait kişisel veri içeren kâğıt ortamları, 
elektronik  ortam  ve  cihazlar  (dizüstü  bilgisayar,  cep  telefonu,  flaş  bellekler)  için  de  alınmaktadır. 
Elektronik posta ya da posta ile aktarılacak kişisel verilerin de dikkatli bir şekilde ve yeterli tedbirler 
alınarak gönderilmektedir. 

Çalışanların şahsi elektronik cihazları ile bilgi sistem ağına erişim sağlaması durumunda bunlar için de yeterli 
güvenlik tedbirleri alınmaktadır. 

Kişisel veri içeren cihazların kaybolması veya çalınması gibi durumlara karşı erişim kontrol yetkilendirmesi 
ve/veya şifreleme yöntemlerinin kullanılması yöntemi uygulanmaktadır. Bu kapsamda şifre anahtarı, sadece 
yetkili kişilerin erişebileceği ortamda saklanmakta ve yetkisiz erişim önlenmektedir. 

Kişisel veri içeren kâğıt ortamındaki evraklar da kilitli bir şekilde ve sadece yetkili kişilerin erişebileceği 
ortamlarda saklanmakta, söz konusu evraklara yetkisiz erişim önlenmektedir. 

 

H) Kişisel Verilerin Bulutta Depolanması 

Kişisel verilerin bulutta depolanması uygulamalarına da gerektiğinde başvurulabilmektedir. Bu durumda, 

bulut depolama hizmeti sağlayıcısı tarafından alınan güvenlik önlemlerinin de yeterli ve uygun olup 
olmadığının Şirket tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, KVK Kurulunun rehber ve 
tavsiyelerinde belirtilen önlemler dikkate alınmaktadır. 

 

İ)Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariki, Geliştirme ve Bakımı 

Şirket tarafından yeni sistemlerin tedariki, geliştirilmesi veya mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ile ilgili 
ihtiyaçlar belirlenirken güvenlik gereksinimleri göz önüne alınmaktadır. 
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J)Kişisel Verilerin Yedeklenmesi 

Kişisel verilerin herhangi bir sebeple zarar görmesi, yok olması, çalınması veya kaybolması gibi hallerde 

Şirket yedeklenen verileri kullanarak en kısa sürede faaliyete geçmeyi sağlamaktadır. Yedeklenen kişisel veriler 
sadece sistem yöneticisi tarafından erişilebilir olup, veri seti yedekleri ağ dışında tutulmaktadır. 

 

2.Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler 
aşağıda sıralanmaktadır: 

Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda 

bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. 

Çalışanlar,    öğrendikleri    kişisel    verileri    KVK    Kanunu    hükümlerine    aykırı    olarak    başkasına 

açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından 
sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler 
alınmaktadır. 

Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının ve Prosedürler belirlenmekte, politika ve prosedürler kapsamında; 

düzenli olarak kontroller yapılmakta, yapılan kontroller belgelenmekte, geliştirilmesi gereken hususlar 
belirlenmektedir. Yine, her kişisel veri kategorisi için ortaya çıkabilecek riskler ile güvenlik ihlallerinin nasıl 
yönetileceği de açıkça belirlenmektedir. 

Kişisel  Verilerin  Mümkün  Olduğunca  Azaltılması:  Kişisel  veriler,  doğru  ve  güncel  olmalı,  ilgili 

mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidir. Ancak, doğru 
olmayan, güncelliğini yitirmiş ve herhangi bir amaca hizmet etmeyen verilere hala ihtiyaç olup olmadığının 
değerlendirilmekte ve ihtiyaç duyulmayan kişisel veriler ise kişisel veri saklama ve imha politikası ile 
silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Veri İşleyenler ile İlişkilerin Yönetimi: Şirket BT ihtiyacını karşılamak için veri işleyenlerden hizmet 

aldığı zaman, hizmet alırken söz konusu veri işleyenlerin kişisel veriler konusunda en az kendileri tarafından 
sağlanan güvenlik seviyesini sağlandığından emin olarak işlem yapılmaktadır. Bu kapsamda, veri işleyen ile 
imzalanan sözleşmelere kişisel verilerin korunması ile ilgili koruyucu düzenlemeler getirilmektedir 

     KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ ORTAMLARDA SAKLANMASI 

Şirketimiz,  kişisel  verilerin  güvenli  ortamlarda  saklanması  ve  hukuka  aykırı  amaçlarla  yok  edilmesini, 



 

LABORATUVAR YÖNETİM SİSTEMİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN VERİ İŞLEME 
ANLAŞMASI 

Doküman Yayın Tarihi 
Yayın 

No 
Revizyon 

Revi. 
Tarihi 

Sayfa No 

TLYP30FR01 01.07.2022 00   21 / 21 

 

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN 

KALİTE SİSTEM SORUMLUSU GENEL MÜDÜR 

© Bu Dokümanın Tüm Hakları TRANS-EL a aittir. Yazılı izin olmadan alıntı yapılamaz, kopya edilemez veya çoğaltılarak dağıtılamaz. Elektronik dokümanların kullanıcı bilgisayarına kaydedilmiş 
veya ‘Kontrollü Kopya’ kaşesi taşımayan basılmış halleri ‘Kontrolsüz Kopya’ statüsündedir. 

TLYP-01FR01       F.Y.Tar. : 01.07.2022       Rev. No:                Rev.Tar: 

kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli 
teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

 

1. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda 
sıralanmaktadır: 

Kişisel   verilerin   güvenli   ortamlarda   saklanması   için   teknolojik   gelişmelere   uygun   sistemler 

kullanılmaktadır. 

Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler periyodik 

olarak  Şirketimizce  belirlenen  denetim  mekanizması  tarafından  denetlenmekte,  risk  teşkil  eden 

hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. 

Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde tüm gerekli 

altyapılar kullanılmaktadır. 

2.Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda 
sıralanmaktadır: 

Çalışanlar,      kişisel     verilerin     güvenli     bir     biçimde     saklanmasını     sağlamak     konusunda 

bilgilendirilmektedirler. 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir 

hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen 
sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik 
tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer  
verilmekte  ve  bu  konuda  Şirketin  “Üçüncü  Taraflarla  İlişkilerde  Kişisel  Verilerin  Korunması Esasları” 
Politikasındaki hükümlere göre hareket edilmektedir. 


