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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
uyarınca gerçek kişi ile ilişkilendirilebilen her 
türlü bilginin “kişisel veri” olduğunu 
bilmekteyim. 
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 verilerinin özel nitelikli kişisel veri olduğunu 
bilmekteyim. 

Görevim nedeniyle Samsun Üniversitesi (“Hizmet Alan”) bünyesinde eriştiğim ve edindiğim başta 
sağlık verisi olmak üzere her türlü kişisel veriyi;  

a. İşlenme amacı dışında kullanmayacağımı,

b. Yetkisiz kimse ile paylaşmayacağımı,

c. Yasal koşullar olmaksızın yurt içi ve yurt dışı hiçbir üçüncü kişiye açıklamayacağımı,

d. Muhafaza etmem için gerekli yasal bir zorunluluk ve süre yok ise Hizmet Alan yetkililerinden

onay alarak imha edeceğimi,

e. Bu veriler üzerinde herhangi bir ihlalin gerçekleşmesi halinde durumu derhal Hizmet Alana

bildireceğimi,

f. Bu verilerin güvenliğine ilişkin her türlü tedbiri alacağımı,

g. Bu veriler üzerinde gerçekleşen ve/veya KVKK kapsamında Hizmet Alanı sorumlu

tutan/tutabilecek herhangi bir ihlali derhal Hizmet Alana bildireceğimi,

h. İşbu taahhütnameye uygun davranmamam nedeniyle Hizmet Alanın ve ilgili kişilerin

uğradığı/uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğumu, bu zararları Hizmet Alanın yazılı talebi

üzerine Hizmet Alana 30 gün içerisinde ödeyeceğimi,

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Görevim nedeniyle Hizmet Alan bünyesinde eriştiğim ve edindiğim başta sağlık verisi olmak üzere 
her türlü özel nitelikli kişisel verinin işlenmesinde ve muhafazasında; 
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Ortam elektronik ortam ise; verileri kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edeceğimi, 
kriptografik anahtarları güvenli ve farklı ortamlarda tutacağımı, veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm 
hareketleri ve işlem kayıtlarını bildireceğimi, verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin 
sürekli takip edeceğimi,  

Ortam fiziksel ortam ise; yeterli güvenlik önlemlerini (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. 
durumlara karşı) alacağımı, bu ortamların fiziksel güvenliğini sağlayarak yetkisiz giriş çıkışları 
engelleyeceğimi,



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
KANUNU GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ (İŞ YERİ 

HEKİMİ) 

Doküman No ORT/FRM081 
YayınTarihi 10.03.2022 
Revizyon No  00 
RevizyonTarihi 

Sayfa No 3/3

Hazırlayan Onaylayan YürürlükOnayı 

Tayfun ŞENER 
(GenelSekreterYardımcısı) 

Doç. Dr. Salih KESGİN 
 (GenelSekreter) 

KaliteKoordinatörlüğü 

Aktarım halinde ise; verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta 
adresimle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktaracağımı, taşınabilir bellek, CD, 
DVD gibi ortamlar yoluyla aktarım yapacak isem kriptografik yöntemlerle şifreleyeceğimi ve kriptografik 
anahtarı farklı ortamda tutacağımı, verileri kağıt ortamı yoluyla aktarımını gerçekleştirecek isem evrakın 
çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemleri 
alacağımı ve evrakı “gizlilik dereceli belgeler” formatında göndereceğimi 

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
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