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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI TAAHHÜTNAMESİ 

İşbu kişisel verilerin korunmasına ilişkin taahhütname (“Taahhütname”) 6698 Sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında  

Varyap Meridian Business I Blok Kat 5 D:70 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim ENVEPO 
YAZILIM TİCARET A.Ş. Markası olan Turuncu Güvenlik Bilişim Takip Teknolojileri Ltd . Şti. 
Bundan sonra kısaca “TURUNCU” olarak anılacaktır. 

İş Bu Taahhütname TURUNCU ve MÜŞTERİ aralarındaki iş ilişkisi çerçevesinde iletilen Kişisel 
Verilere ilişkin olarak MÜŞTERİ’nin taahhütlerini içermektedir.  

İşbu Taahhütname, yukarıda anılan taraflar arasında imzalanan Araç takip Sistemi Satış ve 
Hizmet Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) devamı mahiyetinde olup, Taahhütname ile 
Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olacak şekilde Kişisel Verilerin Korunmasına dair 
hükümler eklenmektedir. Sözleşme’deki diğer tüm hükümler, bu Taahhütname ‘den 
etkilenmeksizin ve her halükarda içerik itibarıyla bir çelişki çıkması durumunda, KVKK’nın 
ve bu Taahütamenin hükümleri üstün ve öncelikli olarak yorumlanacak şekilde aynen 
geçerli kalmaya devam edecektir.  

Bu Taahhütname ‘de kullanılan bazı kavramlar aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır. 

KVKK    : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.  

Kişisel Veri   : Kimliği belirli veya belirlenebilir kılan gerçek kişiye ait her 
türlü bilgi.  

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 veriler. (İşbu Taahütname kapsamında 
“Kişisel Veri” kavramı uygun olduğu ölçüde “Özel Nitelikli 
Kişisel Verileri” de kapsayacaktır)  

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, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde 
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da 
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde 
gerçekleştirilen her türlü işlem  

Veri İşleyen : Bir veri sorumlusu tarafından verilen yetkiye dayanarak ve 
onun adına veri işleyen herhangi bir kişidir.  

Müşteri Aydınlatma Metni : İşbu Taahhütname ’nin ekinde yer alan ve Turuncu’nun KVKK 
kapsamında araç takip sistemi üzerinden takip edilen araçları 
kullanan gerçek kişilerin bilgilendirildiği ve onaylarını aldığı 
metindir.  

Gizlilik Politikası : İşbu Taahhütname ‘nin ekinde yer alan ve Turuncu’nun KVKK 
kapsamında kişisel verileri işleme politikasını açıklayan 
metindir.  

Yukarıda belirtilen Sözleşme ilişkisi kapsamında MÜŞTERİ, TURUNCU ile birlikte veri 
sorumlusu konumundadır. Ancak, Müşteri’ye ait olan araçları kullanan gerçek kişilerle 
birebir ilişkide olan ve araç takip sistemini kullandıran Müşteri’dir. MÜŞTERİ, Sözleşme 
kapsamında takip sisteminin takılı olduğu araçları kullanacak olan gerçek kişilere ait 
bilgileri almakta ve bunları TURUNCU ile paylaşmaktadır. Bu nedenle MÜŞTERİ ile birlikte 
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TURUNCU da elde edilen kişisel verilere sahip olmakta ve bu nedenle veri sorumlusu 
olmaktadır.  

TURUNCU, kendisine aktarılan kişisel verileri KVKK hükümlerine uygun olarak işlemekte ve 
bunun için gerekli olan “Müşteri Aydınlatma Metni” ve “Gizlilik Politikası” kapsamında 
gerekli bilgilendirmeleri online olarak yapmakta ve onayları almaktadır.  

Ancak, MÜŞTERİ, TURUNCU ve araç takip cihazlarının takılı olduğu araçları kullanan gerçek 
kişiler arasındaki KVVK yükümlülük zincirinin eksiksiz icrası amacıyla, MÜŞTERİ, Turuncu’ya 
verdiği işbu Taahhütname ile söz konusu gerçek kişilere Kişisel Verilerin korunmasına dair 
gerekli bilgilendirmeleri yapacağını ve “Müşteri Aydınlatma Metni” ve “Gizlilik Politikası” 
kapsamında, veya kendisine münhasır benzer içerikteki belgeler aracılığı ile, kişisel 
verilerinin TURUNCU tarafından da işlenmesi, saklanması, aktarılması vb. husularda 
onaylarını alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

İşbu Taahhütname kapsamında Veri Sahibi; Müşteri’nin Sözleşme kapsamında araç takip 
sistemi takılı bulunan/takılacak araçlarını kullanan gerçek kişileri ifade etmektedir.  

Bu kapsamda MÜŞTERİ, aşağıdaki hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.  

1. Turuncu’ya aktarılan/aktarılacak olan kişisel verilerin TURUNCU tarafından 
tarafından işlenmesi ile ilgili, veri sahibine yapılması gerekli açık rıza, aydınlatma 
vb. bildirimlerle ilgili olarak, eğer varsa, yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde 
gerekli bildirimler MÜŞTERİ tarafından derhal yapılacaktır.  

2. Herhangi bir sebeple, ilgili gerçek kişilere gerekli bilgilendirmenin yapılamaması 
veya onaylarının alınmaması durumunda, MÜŞTERİ en kısa sürede Turuncu’yu konu 
ile ilgili olarak bilgilendirir. MÜŞTERİ, böyle bir durumda Turuncu’nun, veri sahibinin 
ve/veya MÜŞTERİ’nin sisteme girişine izin vermeyebileceği gibi veri aktarımını 
askıya alarak Sözleşme’yi feshetme hakkına sahip olacağını kabul eder.  

3. MÜŞTERİ, kişisel verilerin gizliliğini güvenceye almak ve bu hususta Turuncu’nun 
herhangi bir sorumluluğunun doğmaması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri 
alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4. Veri sahibinin herhangi bir şekilde Müşteri’den ilgili yasal mevzuat çerçevesinde 
hakları ile ilgili olarak bir talepte bulunması durumunda, MÜŞTERİ söz konusu talebe 
ilişkin olarak derhal (ve her halükarda en geç ertesi iş günü) Turuncu’ya gerekli 
bildirimde bulunacak ve gerekli aksiyonları derhal alacaktır. Benzer bir şekilde 
Turuncu’ya gelen taleplere cevap verilmesi ve taleplerin gereğinin yerine 
getirilmesi (bilgi verilmesi, silme talebi vb.) TURUNCU tarafından Müşteri’ye yazılı 
bildirimde bulunulacak ve bu bildirimin gereği MÜŞTERİ tarafından en geç 3 iş günü 
içinde yerine getirilecektir.  

5. MÜŞTERİ, Sözleşme kapsamında işlenen Kişisel Veriler’e 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 durumunda, söz konusu hususu derhal (aynı gün içinde) Turuncu’ya 
bildirecek ve bu durumdan doğabilecek zararların ve hukuki sorumluluğun minimize 
edilmesi ve doğan zararın giderilmesi için TURUNCU ile işbirliği içinde çalışarak 
talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacaktır.  
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6. MÜŞTERİ, Sözleşme’nin feshedilmesi veya yürürlük süresinin sona ermesi gibi 
herhangi bir nedenle Sözleşme ilişkisinin sona ermesi durumunda, veri sahbibinin 
tercihine göre, kendisi, çalışanları ve/veya taşeronlar, iş ortakları, grup şirketleri 
vb.’nde bulunan aktarıma konu tüm kisişel verileri, tüm kopyalarını yedekleri ile 
birlikte veri sahibine iade edeceğini, ya da kişisel verileri tamamen yok edeceğini, 
bu hususlarda Turuncu’ya bilgi vererek gerekli bütün adımları eksiksiz atmasını 
sağlayacağını, mevzuatta MÜŞTERİ’nin bunu yapmasını engelleyen hükümler varsa 
aktarıma konu kişisel verilerin gizliliğini güvenceye almak için gerekli her türlü 
teknik ve idari tedbiri alacağını ve veri işleme faaliyetini durduracağını kabul, 
beyan ve taahhüt eder.  

7. MÜŞTERİ, kişisel verileri korunmasına dair mevzuatı herhangi bir şekilde ihlal ederse 
veya ihlal edilmesine sebep olursa ve bu konuda Turuncu’nun herhangi bir 
sorumluluğu söz konusu olursa, MÜŞTERİ Turuncu’nun bundan kaynaklı zararını 
tazmin eder.  

8. MÜŞTERİ, tüm çalışanlarının, taşeronlarının, tedarikçilerinin, temsilcilerinin, iş 
ortaklarının bu Sözleşme’nin bir parçası olarak, kişisel veri işlerken yukarıda 
belirtilen tüm koşullara ve KVKK ile ilgili ikincil mevzuata uyacaklarını kabul ve 
beyan eder. MÜŞTERİ, kendi iş süreçlerinin ve çalışma şeklinin KVKK ve ilgili 
mevzuat hükümlerine uygun olacağını ve bu konuda tüm teknik ve idari önlemleri 
alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

9. MÜŞTERİ, işbu Taahhütname ’den doğan hak ve yükümlülüklerini başkasına devir ve 
temlik edemez.   İşbu Taahhütname kapsamındaki kişisel verilerin işlenmesi 
kapsamında MÜŞTERİ tarafından taşeron veya başkasının kullanılması durumunda, 
bu hususla ilgili olarak Turuncu’nun önceden yazılı onayının alınması gereklidir. Bu 
durumda bu Taahhütname ’de yer alan düzenlemelerin MÜŞTERİ ile ilgili taşeron 
veya üçüncü kişi arasındaki sözleşmeye de aynen yansıtılması zorunludur. Ancak bu 
durumda dahi MÜŞTERİ’nin işbu Taahhütname kapsamındaki sorumluluğu aynen 
devam edecektir.  

10. İşbu Taahhütname Türk hukukuna tabi olacak ve bununla ilgili olarak çıkacak 
uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.  

11. İşbu Taahhütname imzası tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki nüsha halinde 
akdedilmiştir.  


