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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA EK PROTOKOL 

 

İşbu Ek Protokol (bundan böyle “Ek Protokol” olarak anılacaktır);  

 

Bir tarafta Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi Ahi Evran OSB Mahallesi ASO 

Bulvarı 1/101 PK 06935 Sincan/Ankara adresinde yerleşik Ankara Sanayi Odası 1. 

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (ASO1OSB) ile, diğer tarafta ……………………. 

adresinde mukim ………(Bundan böyle “Tedarikçi” olarak anılacaktır) arasında 

imzalanmıştır. 

 

ASO1OSB ve Tedarikçi  bundan böyle bir arada “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak 

anılacaktır. 

 

İşbu Ek Protokol, Taraflar arasında imzalanan …/…/….tarihli Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 

Sözleşm’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, Taraflar aşağıdaki hususlar 

kapsamında mutabık kalmışlardır. 

Madde 1 – Tanımlar 

İşbu Ek Protokol kapsamında; 

(a) “Kişisel Veri”; Tarafların birbirine aktaracakları ve gerçek kişilerin kimliğini 
belirleyen veya belirlenebilmesini sağlayan her türlü bilgi, 

(b) “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 (işbu Ek Protokol kapsamında “Kişisel Veri” 
ifadesi uygun olduğu ölçüde “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”i de kapsayacaktır), 

(c) “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, 

(d) “Mevzuat”: Başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (¨Kanun¨) ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere, 
yürürlükteki kanun, yönetmelik, karar ve sair diğer düzenlemeler ile kurul kararlarını, 

ifade etmektedir. 

Madde 2 – Kişisel Verilerin Korunması   

2.1.Taraflar, aralarında akdedilmiş Sözleşme kapsamında üstlendikleri edimleri yerine 
getirmek için Mevzuat uyarınca -veri sorumlusu sıfatını- üstlendikleri veri İşleme 
faaliyetlerinde elde ettikleri, işledikleri, eriştikleri veya erişme yetkilerinin olduğu ve 
Mevzuat uyarınca birbirlerine aktardıkları Kişisel Verilere ilişkin olarak; 
 
• Kişisel Verileri, Mevzuat’da yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere 

uygun olarak İşlediklerini ve diğer Taraf’a aktardıklarını; 
 

• İlgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğü dâhil her türlü kanuni yükümlülüklerini 
uygun olarak yerine getirdiklerini ve getireceklerini;  
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• İşleme ve diğer Taraf’a ve varsa diğer Taraf’ın yurt içinde veya yurt dışında bulunan 
tedarikçilerine yapılabilecek aktarıma ilişkin olarak Kanun kapsamında gerekli 
hallerde ilgili kişilerden açık rıza aldıklarını, 
 

• Diğer Taraf’a aktarılacak Kişisel Verilerin özel nitelikli olması halinde, söz konusu 
Özel Nitelikli Kişisel Verileri Kanun’un 6. maddesi ve ilgili mevzuatta yer verilen 
hükümlere uygun olarak, Özel Nitelikli Kişisel Verilere özgü Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu tarafından belirlenen veya belirlenecek yeterli güvenlik önlemlerini alacak ve 
yetkilendirmelere tabi şekilde diğer Taraf’a aktaracaklarını;  
 

• Diğer Taraf’a aktarılan Kişisel Verilerin sahibi ilgili kişilerin İşleme ve aktarıma 
yönelik açık rızalarını geri çekmeleri ve/veya Kişisel Verilerin silinmesine yönelik 
taleplerini iletmeleri durumunda, veri aktarılan Taraf’a bu verilerin silinmesi için 
gerekli bilgilendirmeyi en geç 5 iş günü içinde yapacaklarını, aksi halde kendisine veri 
aktarılan Taraf’ın maruz kalabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceklerini, 
 

• Kanun uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik Kanun ve Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenmiş olan ve ileride belirlenebilecek olan 
gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri aldıklarını ve aynı zamanda ilgili Taraf’ı 
gerektiği hallerde söz konusu teknik ve idari tedbirlere gereği gibi uyum hususunda 
bilgilendireceklerini,  
 

• Diğer Taraf’ın kendisine aktardığı Kişisel Verileri ancak Sözleşme’nin ifası amacıyla 
ve diğer Taraf’ın talimatlarına uygun olarak işleyeceklerini ve verilerin korunmasına 
ilişkin mevzuatta öngörülmüş uygun tedbirleri alacaklarını; bu yönde çalıştırdığı 
kişileri gereği gibi bilgilendirdiklerini;  
 

• Kişisel Verilere ilişkin güvenlik ihlalinin ortaya çıkması durumunda ilgili Taraf’ı bu 
konuda derhal bilgilendireceklerini, ihlalden etkilenen verilere ilişkin gerekli bilgileri 
sunacaklarını ve zararın büyümesini önlemek için makul önlemleri alacaklarını; 
 

• Kişisel Verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün işbu Ek Protokol ve Sözleşme’nin 
sona ermesinden sonra da süresiz olarak devam edeceğini; 
 

• Diğer Taraf’ın aktardığı Kişisel Verilerin İşlenmesini gerektiren sebeplerin ya da 
İşleme amacının herhangi bir şekilde ortadan kalkmasını müteakip veya ilgili Taraf’ın  
talebi üzerine yahut ilgili kişinin Kişisel Verilerin silinmesine dair talebi olması 
halinde, veri sorumlusu diğer Taraf’ın yazılı talimatına uygun şekilde Kişisel Verileri 
sileceklerini, imha edeceklerini ya da anonim hale getireceklerini ve söz konusu 
Kişisel Verileri sildiklerini, imha ettiklerini ya da anonim hale getirdiklerini gösteren 
belgeleri ilgili Taraf’ın talep etmesi halinde ilgili Taraf’a ibraz edeceklerini; bu 
kayıtları mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle saklayacaklarını, mevzuatın açıkça 
öngörmüş olduğu haller ve Taraflar’ın yurt içinde ve yurt dışında yer alan iştiraklerine 
aktarım hakkı saklı kalmak kaydıyla diğer Taraf’ın aktardığı Kişisel Verilerin ilgili 
Taraf’ın yazılı onayı olmadan başka bir sisteme, üçüncü kişilere ve yurt dışına 
aktarılmasına sebep olmayacaklarını, 

kabul, beyan ve gereğini taahhüt ederler. 
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2.2.Tedarikçi, işbu maddede sayılan hususlara aykırılığın Sözleşme’nin esaslı ihlali 
sayılabileceğini ve ASO1OSB açısından haklı ve derhal fesih sebebi teşkil edeceğini, bu 
gibi bir aykırılık sebebiyle ya da Kişisel Verilerin işlenmesi ya da aktarımından 
kaynaklanan herhangi bir sebeple ASO1OSB’nin maruz kalabileceği idari veya hukuki 
yaptırım, dava, talep dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bilumum zararı derhal, nakden ve 
defaten tazmin edeceğini, kabul, beyan ve gereğini taahhüt eder. 

Madde 3 – Yürürlük ve Süre 

İşbu Ek Protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Kişisel Verilere Taraflarca 
erişilebildiği sürece yürürlükte kalacaktır. 

 

Madde 4 – Genel Hükümler 

4.1.İşbu Protokol’de bulunmayan hususlarda Sözleşme’de düzenlenen maddeler esas 
alınacaktır.  
 

4.2.İşbu Protokol iki (2) nüsha olarak hazırlanarak Tarafların yetkili temsilcilerince 
……/……./2022 tarihinde imzalanmıştır.  

 

 

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü 

                            FİRMA 

Yetkili: Yetkili: 

İmza: İmza: 

 

 


