
ZAFER TRANS NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
 

BİLGİ GÜVENLİĞİ TAAHHÜTNAMESİ 
 

VE 
 

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI VE KORUNMASI HAKKINDA 
BİLGİLENDİRİLME VE AÇIK RIZA BEYAN FORMU 

 
 
 
ZAFER TRANS NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ Zafer ”), 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizi Kanun’da 
belirlenen çerçeveye uygun olarak kaydedebilmekte, saklayabilmekte, üçüncü kişilerle 
paylaşabilmekte ve Kanun’un izin verdiği diğer şekillerde işleyebilmektedir. 
 
Bu metnin amacı, 
 

a. Kanun ve Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak sizi bilgilendirmek,  
b. Zafer çalışanı olarak Kanun kapsamında işvereniniz Zafer’e yönelik taahhütlerinizi 

açık bir şekilde almak ve  
c. Zafer tarafından Kişisel Verilerinizin amacına uygun olarak işlenmesine “ AÇIK RIZA 

“ nızı beyan etmenizdir. 
 

Bu kapsamda ben, …………………………..……………… T.C.Kimlik Numaralı 
…………………………………………………; 

 
a. Aşağıdaki haklara sahip olduğumun bilincindeyim: 

 
1. Zafer’e başvurarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bu amaca uygun 

işlenip işlenmediğini öğrenme, 
3. Kişisel verilerin yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
4. Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini   

isteme, 
5. Kanunun 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini 

ya da yok edilmesini isteme, 
6. Yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle aleyhime ortaya çıkan sonuca itiraz etme, 
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi dolayısıyla zarara uğramışsam bu 

zararın giderilmesini talep etme. 
 

b. Zafer’e karşı aşağıdaki hususları taahhüt ederim: 
 
1. İş ortamını kötü etkileyecek her türlü olumsuzluğa karşı, yetki ve sorumluluğumun 

gerektirdiği dikkat ve özen içinde hareket ederek bilgi güvenliğinin sağlanması için 
üzerime düşen görevi yerine getireceğimi, 

2. Şirket varlık ve kaynaklarını (bilgisayar, tablet, telefon, yazıcı, hardcopy ve 
softcopy dosyalar vs. her türlü varlık ve kaynak) izin verilen sınırlar dışında, 
hizmet dışı amaçlar için kullanmayacağımı, 

3. Şirket bilgilerini koruma yükümlülüğümün, şirketten ayrılmam halinde de süresiz 
şekilde devam edeceğini, 

4. Gizlilik içeren bilgileri protokol yapılarak bilgi paylaşımı yapılan veya kanunen 
yetkili olan merciler dışında hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ile paylaşmayacağımı, 



5. Şahsıma tahsis edilen kullanıcı adları ve şifrelerini hiçbir durumda başkalarıyla 
paylaşmayacağımı, 

6. Bilgisayarımda, tabletimde, telefonumda, yazıcıda ve sair şirket kaynağında kendi 
kullanıcı adım ve şifrem ile oturum açacağımı, çalışmam bitince, oturumu veya 
ilgili kaynağı kapatarak başkalarının fiziksel erişimine fırsat vermeyeceğimi, ilgili 
kaynağın başından ayrıldığımda oturumumu kilitleyeceğimi, 

7. Başkalarının kullanıcı adlarını ve şifrelerini öğrenmeye çalışmayacağımı, 
paylaşılan kullanıcı adı/şifre bilgisini öğrendiğim anda birim yetkililerine bildirimde 
bulunacağımı, 

8. Başkalarına ait bilgisayarları, tabletleri, telefonlar, yazıcı ve sair kaynakları ilgili 
birim yetkilisinin yazılı onayı olmadan kendi kullanıcı adım ve şifrem ile açmaya 
çalışmayacağımı, 

9. Girmeye ve kullanmaya yetkim olmayan sistem ve verilere erişmeyi 
denemeyeceğimi, 

10. Yukarıda bahsi geçen ve şirket tarafından sağlanan tüm kaynaklara şirket 
tarafından yüklenmiş işletim sistemi ve yazılımlar dışında herhangi bir işletim 
sistemi veya Şirket’ten izin almaksızın lisanslı ve/veya her halükarda lisanssız 
yazılım yüklemeyeceğimi, Şirket tarafından yüklenmemiş yazılımlardan doğacak 
her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluklarının tarafıma ait olduğunu, 

11. Tarafıma verilmiş olan kullanıcı hesabıyla yapılan bütün işlemlerle ilgili (veri 
tabanı, kurumsal uygulamalar, e-posta gönderme, ortak alanlardan dosya silme 
veya kopyalama, internete girme, vb.) her türlü hukuki, idari ve cezai 
sorumluluklarının tarafıma ait olduğunu, 

12. Bilişim teknolojileri kapsamındaki her türlü bilgi ve kaynak sahibinin şirket 
olduğunu, bu kaynak ve bilgilerin sadece şirket hizmeti için kullanılacağını, şirket 
iletişim ağı ve internet üzerindeki işlemlerimin (erişilen internet siteleri, kaydedilen, 
indirilen, gönderilen ve silinen belgeler, vb.) Şirket tarafından kayıt altına 
alınabileceğini ve takip edilebileceğini, 

13. Şirket tarafından kayıt altına alınan kaynak, bilgi ve belgelerin gerekli hallerde her 
zaman incelenebileceğini, 

14. Bilgisayar, tablet, telefon, yazıcı ve burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın tarafıma 
tahsis edilmiş veya şirket çalışanlarının kullanımına açık sair şirket varlıklarını ve 
kaynaklarını ve kurumsal e-posta sistemini ve sair sistemleri sadece iş amaçlı 
kullanacağımı, kişisel amaçlarla kullanmayacağımı ve bu tür bir kullanım 
durumunda, kullanımların ve halihazırda kaydedilmiş ve/veya kaydedilecek olan 
belgelerin şirket tarafından incelenebileceğini, 

15. Öğrendiğim kişisel verileri, Şirkette kullanılan verileri ve Şirket verilerini, taşınabilir 
usb, flaş bellek, bluetooth, e-posta vb. yollarla şirket dışına çıkartmayacağımı, 
Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacağımı ve işleme amacı 
dışında kullanmayacağımı, bu tip aktarımların şirket tarafından kayıt altına 
alınarak inceleneceğini, bu yükümlülüğün Şirketteki görevimden ayrılmamdan 
sonra da devam edeceğini, 

16. Şirket Bilgi Güvenliği Politikası’na, ilgili prosedürlere ve bu taahhütname esasına 
aykırı davranışlarım sonucunda ilgili mevzuat, iş sözleşmesi, işyeri düzenlemeleri 
ve uygulamalarındaki yaptırımlara tabi olacağımı, 

17. Şirket Bilgi Güvenliği Politikası’ nın bir suretinin tarafıma verildiğini, bunun tarafımca 
okunduğunu, bu suretle anılan tüm düzenlemeler konusunda tarafıma tam bir aktarım 
ve bilgilendirme yapıldığını, bunların kapsam içerik ve sonuçlarının tarafımdan 
anlaşıldığını/farkında olunduğunu, Şirket Bilgi Güvenliği Politikası’ nda ileride Şirketçe 
yapılacak değişiklikler de dahil olmak üzere, söz konusu güvenlik politikalarına ve tüm 
mevzuata uyum göstereceğimi ve mevzuatı takip edeceğimi, şirket tarafından sunulan 
imkanlar çerçevesinde mevzuata ve Şirket politika, düzenleme ve uygulamalarına 
ilişkin dokümanlara ulaşma imkanımın her zaman mümkün olduğunu, 

18. Şirket iletişim ağı ve internet üzerindeki işlemlerimin şirket tarafından kayıt altına 
alınabileceğini, 



19. Şirketteki görevimden ayrılmamdan sonra da süresiz olarak işbu taahhütname ile 
bağlı olacağımı ve gizlilik hükümlerine uyacağımı, 

20. Şirket tarafından tahsis edilen bilişim teknolojisi kaynakları ile hem çalışanı 
olduğum şirket adına hem de diğer Zafer ve Zafer Grup Şirketleri adına yapılacak 
tüm çalışmaların ve elde edilecek ürünlerin şirkete ait olacağını ve bu işlemlerin 
de işbu taahhütname kapsamında değerlendirileceğini, 
 

c. Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin açık rızamı aşağıdaki şekilde beyan 
ederim: 

 
1. Zafer ve Grup Şirketleri’ne gerek işe başlamadan önce gerekse iş ilişkisinin 

devam ettiği süre içinde özlük dosyamda tutulmak ve yasal yükümlülükler yerine 
getirilmek üzere verdiğim ve Kanun kapsamında kişisel veri ve özel nitelikli kişisel 
veri sayılan verileri kendi rızam ve bilgim dâhilinde verdiğimi; 

2. Bunların işveren Zafer ve Zafer Grup Şirketleri tarafından gerek şirketlerin ticari 
faaliyetleri, gerek iş sağlığı ve güvenliği ve gerekse iş ve işyeri disiplininin 
sağlanması, Zafer çalışma kriterlerine uyumunun belirlenmesi ve işin yürütülmesi 
gibi meşru amaçlarla kapsamında kullanılması, toplanması, depolanması, 
değiştirilmesi ve işlenmesinde açık rızam olduğunu, 

3. Zafer ve Zafer Grup Şirketleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması 
gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla veya Zafer çalışanlarıyla) yurt içinde ve/veya 
yurt dışında paylaşılması, iş ilişkisi boyunca ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği 
süreyle saklanması, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi kişisel verilerim 
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme açık onay verdiğimi, 

4. Görev yaptığım şirketin ve diğer Zafer Grup Şirketleri ’nin bu verileri 
kullanabileceğini, işleyebileceğini ve aktarılabileceğini; 

5. Kanun’un 10 uncu maddesi kapsamında veri sorumlusunun (Zafer) 
yükümlülüklerinin tarafıma bildirildiğini, (Veri Sorumlusu Yasal Temsilcisi YAŞAR 
ERİŞ; yasar@zafervinc.net; 0212 599 72 12) 

6. Kanunun 11 inci maddesine göre talep haklarımın neler olduğunun, taleplerimi 
veri sorumlusuna iletebileceğimin yukarıda (a) bendinde açık şekilde bildirildiğini, 

7. Yukarıda ifade ettiğim tüm hususlar hakkında tarafıma çeşitli yollarla bilgilendirme 
yapıldığını ve işbu belge ile izin verdiğim tüm hususlar için açık rızam olduğunu, 
kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 
 
 
 

ADI VE SOYADI : ................................................................................ 
 
 
T.C. KİMLİK NO : …………………………………………………………………………. 
 
 
SİCİL NO : ........................... 
 
 
TARİH : ..... / ..... / ……...... 
 
 
İMZA : 

 


