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1. Amaç 

Bu prosedür; Aksaray Üniversitesine ait gizli bilgilerin ve kişisel verilerin korunması 

amacıyla çalışanlarımıza ve tedarikçi personeline, bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması 

kanunu gereğince KVKK kapsamındaki kişisel verilerin ve gizli bilgi ile ilgili bilgilerin 

korunması, ve kullanılması kanuni gerekçelere veya kurumumuz prosedür ve süreçleri 

gereğince kullanılmasına yönelik açık rıza alınmasına ilişkin yükümlülükler ve sorumluluklar 

hakkında bilgi edinilmesinin sağlanması, açık rıza beyanının alınmasının sağlanması amacıyla 

ilgili personele "Açık Rıza ve Gizlilik Taahhütnamesi" imzalatılması için hazırlanmıştır.  

Bu prosedür açık rızaya ilişkin tüm beyanlarımız ve kişisel verilerinizin korunmasına yönelik 

tüm taahhütlerinizi de içerir.  

2. Kapsam 

ISO 27001 ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kurumumuz 

personelini ve Kurumumuz ile iş yapan tedarikçi kuruluş personelini kapsar. 

3. Tanımlar 

Kurum: Aksaray Üniversitesi bundan böyle “Kurum” olarak anılacaktır. 

Personel: Kurumumuz personelini veya Kurumumuza hizmet sağlayan ve Kurumumuz gizli 

ve kişisel bilgisine haiz olacak tedarikçi kuruluş personelini,  

Üçüncü kişi: Tarafların dışında kalan herkesi ifade eder.  

Kurum bilgisi: Çalışanlarımız görevleri gereği çalışma esnasında herhangi bir şekilde 

öğrenecekleri ticari, mali, teknik, kişisel, özel nitelikli ya da benzeri konularda sözlü, yazılı, 

dijital ortamda veya herhangi bir şekilde öğrenilen, her türlü bilgi, yöntem, know-how veya 

endüstri alanında Kurumumuz tarafından kamuya mal edilecek şekilde açıklanmamış bir fikir, 

uygulama, tasarım, model, eser, buluş, program, belge, ürün ve hizmetlere ilişkin bilgiler, 

servis tanımları, alt yapı bilgileri, fikir, buluş, iş, metot, ilerleme, formül, amaç, Kurumumuz 

tarafından geliştirilmiş veya Kurumumuz için üçüncü şahıslar tarafından geliştirilmiş 

yazılımlar ve/veya lisanslı kullanılan programlar ve kaynak kodları, veri tabanlarında yer alan 

veya farklı dijital ortamlarda saklanan her türlü veri, şifreler, özel yetki parametreleri, finansal 

bilgiler,  

Gizli bilgi: Yeni iş veya hizmet fikirleri, satış stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklar, 

çözümler, müşteri listesi ve portföyleri, çizimler, örnekler, cihazlar, henüz kamuya mal 

edilmemiş örnek tanıtımlar (demolar), teknik bilgiler ve patent, telif hakkı, marka, Kurum 

ortaklık bilgileri, “ticari sır”, kişisel veri ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan 

her türlü yenilik yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik, kişisel bilgiler, Kurumumuzun 

üçüncü şahıslarla kurduğu hukuki ilişkiler nedeniyle gizlemekle yükümlü olduğu her türlü 

eser, fikri, mali, ticari, teknik vb. bilgiler, Gizli Bilgiler olarak kabul edilir. Gizli olduğu ya da 

“Gizli Bilgi” niteliğinin bulunduğunun açıklanmasına gerek olmayan ve fakat her hâlükârda 
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bu maddeden yazılanlarla sınırlı olmayacak ve kapsamı en geniş manada anlaşılacak olan her 

türlü bilgi ve belge de “Gizli Bilgi” ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde 

tanımlanmış tüm kişilik niteliğini belirleyen ve kişiye ait özel veri Kurum bilgisi olarak 

atfedilecek ve “Çok Gizli” bilgi olarak kabul edilecektir. 

Gizli bilgi veya kişisel verilerin açıklamasının istisnası: Yürürlükte olan kanunlar ya da 

verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler bu 

prosedür kapsamında sadece burada tarif edilen mevzuat gereği veya mahkeme kararı veya 

idari emri veren makamla sınırlı olarak ve verilen bilginin örneği karşı tarafa da verilmek 

koşuluyla bu bilgilerin açıklanmasının “İstisnası” dır.  

 

3.1 Yükümlülükler 

 

1.1. Personel Yükümlülüğü  

 

Personel bu taahhütnamede belirtilen esaslara uymakla yükümlüdür. 

Personel, Kurumumuzdaki çalışması sırasında ve sonrasında, her zaman, Kurumumuzun 

bilgisinin gizliliğini ve kişisel verilerin gizliliğini koruyacaktır. Görevini yerine getirirken 

elde ettiği, eriştiği kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, misafirler ve diğer 3. şahıslara ait 

kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere tüm bilgiyi, kanunlar gereği 

paylaşmak durumunda kaldığı personel ve üçüncü şahıslar dışında, Kurumumuz tarafından 

aksi belirtilmedikçe, hiçbir şekilde Kurumumuz bilgisini doğrudan veya dolaylı olarak 

kullanmayacak, başka bir yere aktarmayacak, yayınlamayacak, açıklamayacak, kişisel 

kopyalama yapmayacak veya rapor etmeyecektir.  

Personel evrak hazırlarken, yazarken, gönderirken içerisinde asla kişisel veri olmayacağına 

özen gösterecek koruyacak ve “Bilmesi Gereken Prensibi” (personel sadece görevini yerine 

getirecek kadar bilgi sahibi olmalıdır.) gereği yetkisiz kimselerin yanında konuşma ve 

yazışmalar yapmayacaktır. Evrak imha işlemi tam ve usulüne göre yapılacaktır. 

Gizlilik dereceli (gizli) veya içerisinde kişisel veri içeren evraklar fiziksel ve elektronik 

ortamlarda uygun şekilde muhafaza edilecek, açıkta bırakılmayacaktır. Geçici de olsa kilidi 

olmayan masa çekmecelerine gizlilik derecesi yüksek evrak veya kişisel veri barındıran 

evraklar asla konulmayacaktır.  

Başkaları tarafından duyulabilecek ortamlarda gerçekleşen telefon görüşmelerinde gizlilik 

derecesi yüksek bilgiler içeren veya kişisel veriler içeren konuşmalar yapılmayacaktır. 

"GİZLİ", “ÇOK GİZLİ” , “KİŞİSEL VERİ” olarak sınıflanan varlıklar veya içinde 

yukarıda Kurumumuz bilgisi olarak tanımlanan bilgilerin bulunduğu donanım parçalarının 

(disk, disket, kaset, hard disk vb.), her türlü elektronik ortam ve medyada tutulan bilgilerin, 

yazılı dokümanların Kurum dışına çıkarılması durumunda Kurum yöneticilerinden mutlaka 
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yazılı izin alınacaktır. Yazılı izin kapsamında dışarı çıkarılan bu tür bilgilerin korunması için 

personel gereken her türlü önlemi almakla ve bilgilerin şifreli bir ortamda taşınmasını 

sağlamak ile yükümlüdür. 

İçerisinde kişisel veri barındıran tüm ortamların taşınmasının öncesinde yönetim onayı 

alınması, taşıma ile ilgili tüm güvenlik önlemlerinin yönetim direktifleri doğrultusunda 

alınması ve oluşabilecek tüm veri kayıplarının bir an önce yönetime bildirilmesi kanuni 

zorunluluktur.  

Personelin Kurumumuzdaki çalışması sırasında ortaya çıkacak, keşfedilecek tescilli veya 

tescil edilebilir olsun olmasın tüm eser, fikir, buluş, süreç, tasarımlar, değişiklikler, 

iyileştirmeler ve diğer fikri ürünler (ki bunlar topluca "fikri varlıklar" olarak anılacaktır) 

Kurumumuza ait olacaktır. Çalışan, fikri varlıkların ortaya çıkma aşamaları ve bunlar 

üzerindeki çalışmaların tamamlanması hakkında Kurumumuza derhal ve Kurumumuz 

haklarını muhafaza etmesine yetecek düzeyde bilgi vereceğini kabul eder. 

Personel, Kurumumuzla iş ilişkisi sona erdiğinde; Kurumumuza ait tüm dokümanları, 

yazılımları, diskleri, disketleri, kasetleri diğer ortamlardaki suretlerini, yukarıdakilerin 

herhangi birinin kopyasını, mikro bilgisayar sistemlerini, bilgisayar terminallerini, modemleri, 

diğer donanımları, her türlü şifreyi, telefonları, dizüstü bilgisayarları ve Kişisel veri içeren 

Basılı ya da elektronik ortamdaki tüm veriyi Kurumumuz yönetimine eksiksiz olarak teslim 

eder. Kişisel ya da özel nitelikli kişisel veri asla kopyalanmamalı ve iş akdi sona erdikten 

sonra da öğrenilen kişisel veri asla paylaşılmamalıdır. Tüm personelimiz bunun kanunen de 

suç olduğunu kabul eder ve doğacak tüm zararları Kurumumuza karşı tazmin edeceğini 

taahhüt eder.   

Kurumumuz tarafından personelin kullanımına sunulan donanım ve yazılım sadece iş 

sözleşmesi çerçevesinde veya personelin yöneticileri tarafından tanımlanan görevler için 

kullanılacak, bunun haricindeki amaçlar için kullanılmayacaktır. Hiçbir çalışanımız (görevi 

gereği hariç) kişisel ya da özel nitelikli verileri bu donanımlarda bulundurmayacak ve 

işlemeyecektir. Görevi gereği kişisel verinin kayıt edildiği veya işlendiği donanım (bilgisayar, 

taşınabilir bilgisayar) personelimiz tarafından her ne kadar Kurumumuz üst düzey güvenlik 

önlemi alsa da korunmalıdır.  

Kurumumuz tarafından çalışanlara sağlanan tüm bilgi işleme ve saklama cihazları (bilgisayar, 

akıllı telefon, taşınabilir disk, CD/DVD vb.) ile haberleşme ortamları (e-posta vb.) tüm 

bilgiler, belgeler vb. Kurumumuz bilgi varlıklarıdır. Kurum tarafından çalışanlara sağlanan 

bilgi saklama ve işleme cihazları içerisinde kişisel bilgilerin saklanması yasaktır. Gerekli 

görüldüğü takdirde üst yönetim kararı ile Kurum bilgisayarı üzerinde bulunan kişisel veriler 

dâhil tüm bu varlıklara personelin izni aranmaksızın erişilebilir, donanımlara el konulabilir ya 

da sınırsız süre ile geri alınabilir.  
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Personel Temiz Masa, Temiz Ekran Politikası, E-Posta Kullanım Kuralları, İnternet Kullanım 

Kuralları, Varlıkların Genel Kullanım Kuralları ve yayınlanacak olan yeni kurallara uyacağını 

kabul eder. 

Gizli bilgi ve kişisel veriler Kurumumuz varlıklarına ve/veya bilgi varlıklarının bulunduğu 

oda, tesis ve binalara erişimlerde biyometrik kimlik doğrulama kontrolleri (parmak izi, yüz 

tarama vb.) kamera sistemleri ile gizli bilgilerin korunması ilkesi doğrultusunda kurum içinde 

korunmaktadır. Bu kapsamda personel kendilerine tanımlanan görev ve sorumlulukları yerine 

getirirken erişecekleri gizli ve kişisel bilgilere erişimler için kullanılacak kimlik doğrulama 

kontrollerinde kendilerine ait geçiş kartları, yüz tarama kayıtlarını Kurumumuzun meşru 

menfaatleri doğrultusunda veya kanuni yükümlülüklerinden dolayı kullanılabileceğini, 

işleyebileceğini kabul eder. 

Kurumumuz Yükümlülüğü 

Kurumumuz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde; çalışanlarının özlük 

dosyaları, misafirlere ait kişisel veriler ve resmi evraklar içerisinde bulunan kişisel bilgilerin 

ve sağlık raporlarının hukuka aykırı olarak işlenmemesi, değiştirilmemesi, erişilmemesi ile 

ilgili uygun güvenlik düzeyi ile korunmasına yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını 

kabul eder.    

Personel, bu taahhütnameye aykırı davranışı nedeniyle Kurumumuz aleyhine doğabilecek her 

türlü maddi ya da manevi zararlardan sorumlu olacaktır. 

3.2  İhlal ve Yaptırımlar 

Personele bu prosedür yükümlülüklerine uymaması durumunda, gerçekleştirilen eylemin 

yoğunluğuna, kaynaklara, verilen zararın boyutuna ve tekrarına göre Disiplin Yönetmeliği 

maddeleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki cezai ve maddi yaptırımlar ile 

Türk Ceza Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve diğer kanunlar ile ilgili yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde gerekli adli ve idari 

süreçler işletilir. 

 

3.3 Ayrılış Bildirgesi 

Kurumumuzdan ayrılan personele ayrılışından önce bu taahhütname ve ilgili kanun maddesi 

tekrar hatırlatılır. Aşağıda yer alan beyannameyi peşinen imzalamış kabul eder.  

Beyanname:  

“Gizlilik dereceli görevimden ayrılmam nedeniyle, görevim gereği eriştiğim gizlilik dereceli 

bilgileri, kişisel verileri ve kişilere ait özel nitelikli verileri asla yetkisiz kişi ve makamlara 

açıklamayacağımı onaylar, bilerek veya önem vermeme yolu ile gizlilik dereceli bilgilerin ve 

kişisel verilerin yetkisiz kaynaklara ulaşmasına olanak verdiğim durumda yasaların ve 

yönetmeliklerin sonuçlarına katlanacağım konusunu tamamen anladığımı bildiririm. “ 
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3.4 Yasalar ve Sorumluluk 

Personel; ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı, kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, 

gizli veya çok gizli niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması konusunda 5237 Sayılı 

Türk Ceza Kanunu Madde 239’a, bilişim sistemine girme konusunda Türk Ceza Kanunu 

Madde 243’e, Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme konusunda Türk 

Ceza Kanunu Madde 244’ e, Fikri mülkiyet konusunda 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu Madde 712’ye, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa, 6698 sayılı Kişisel verilerin 

Korunması Kanunu, 4857 sayılı iş kanunu ile ilgili diğer yönetmelik ve genelgelere uygun 

davranacağına ve sonuçlarına uyacağını kabul eder. 

 

3.5 Uygulanan Prosedür Yönetmelik Politika ve Kurallar 

Personel aşağıda yer alan ve Kurumumuz tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan 

politika, prosedür, yönetmelik ve kuralları okuyacağını, anlayacağını ve bu politika ve 

kurallara uygun davranacağını kabul eder. Uymaması durumunda sorumlu olacaklarını 

kabul ve beyan ederler.  

4.  Sorumluluk 

Bu prosedürün uygulanmasından tüm Kurumumuz bünyesinde çalışan personel sorumludur. 

5. Ekler 

 Personele ait gizlilik taahhütnamesi 

 

 


