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Bu sözleşme, Detay Kalite Endüstriyel Kontrol, Gözetim ve Belgelendirme San.Tic.Ltd.Şti. 
(Bundan böyle ‘‘DK‘‘ olarak adlandırılacaktır.) ve  
“Aday“ arasında imzalamasıyla  yürürlüğe girer. 

 
         1. DK’nin  Görev, Hak ve Yükümlülükleri 

 
- DK,belgelendirme sürecini, mevzuata uygun olarak gerçekleştirecektir. Belgelendirme için temel 

teşkil eden şartlar (standartlar), ilgili teklifte ve belgelendirme programında belirtilmiştir. Belge,  
yalnız ve yalnız bu şartların karşılandığı zaman düzenlenir.  
 

- DK, Aday’a ait bilgileri gizli tutacak ve bunları sadece kararlaştırılan amaç çerçevesinde 
kullanacaktır; kendisine emanet edilen dokümanları üçüncü taraflara göstermeyecektir. Bu şart, 
anlaşmazlık durumunda bir hakeme detaylı rapor iletilmesini, veya DK’nin bunları akreditasyon 
kurumuna, veya yasal zorlama ile talep eden diğer kuruluş veya otoritelere göstermesi durumunu 
kapsamaz. DK, Aday hakkında başka kaynaklardan gelen bilgileri de, gizlilik politikası gereği saklı 
tutacaktır. 
 

- DK, belgelendirme prosedüründeki değişikliklerinden Adayı haberdar edecektir. Aday, bu 
değişiklikler karşısında yeni şartlara uygunluğu konusundaki teyidini, yazılı olarak DK’ne 
bildirecektir. 
 

- DK, şikâyet yönetimi ile ilgili olarak, gelen müşteri itirazlarının ve şikâyetlerinin çözümüne yönelik 
faaliyetleri, tarafsızlık ve gizlilik prensiplerine göre incelenmesinin değerlendirmesini, ilgili 
prosedürlere göre yapar ve kayıtlarını tutar. Özellik arz eden konulardaki itiraz ve şikâyetleri, İtiraz 
ve Şikayet Komitesi’ne iletir. Sürece ilişkin detaylı bilgi www.detaykalite.com adresinde 
bulunmaktadır. 
 

- Belgenin standardın gerekliliklerine göre kullanılmadığı tespit edildiğinde, DK belgeyi askıya 
alabilir ve/veya iptal edebilir. Askı ve iptal edilen belgeler, www.detaykalite.com adresinde kamuya 
açılır. 
 

- DK’nin düzenlemiş olduğu belgelerin geçerliliği info@detaykalite.com mail adresinden 
sorgulanabilir. 
 
2. Aday’ın Görev, Hak ve Yükümlülükleri 
 

- Aday, belge üzerinde belirtilen kapsama uymak ve ilgili uluslararası standartların gerekliliklerini 
yerine getirmekle yükümlüdür. Belge, amacının dışında veya yanıltıcı olarak kullanılamaz.  
 

http://www.detaykalite.com/
mailto:info@detaykalite.com
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- Belgenin askıya alınması durumunda, askı süresince belge ve logo kullanılamaz. Belgenin geri 
çekilmesi durumunda, geri çekildiği tarihten itibaren belge ve logo kullanılamaz ve Aday belgeyi 
DK’ne iade etmekle yükümlüdür. 
 

- Aday, belgelendirme programının hükümlerine uymak zorundadır. 
 

- Aday, belgeyi DK’nin itibarını düşürecek bir şekilde kullanılamaz. 
 

- Aday, sınav kurallarına tam olarak uyacak, sınav esnasında kopya girişiminde ve hileli davranışlarda 
bulunamayacaktır. Bulunması durumunda, sınav geçersiz sayılır. Sınavı kazanamadığı veya kurallara 
uymadığı takdirde DK'dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacaktır. 

- Aday, belgede herhangi bir değişiklik yapma hakkına sahip değildir. Belgeyi usulüne ve mevzuatına 
uygun şekilde kullanacaktır. Belgenin yanlış bir kullanımı sebebiyle DK’ye karşı ürün sorumluluğu 
prensipleri gereği yaptırım / tedbirler uygulanması durumunda ve bu yaptırımların sonucu olarak 
DK’ne karşı üçüncü taraflarca açılan davalarda uğrayabileceği zararları Aday’dan tazmin eder. Bu 
husus, belge ve marka hakkındaki yanlış bilgilendirici reklamlarından dolayı üçüncü taraflarca 
DK’ne karşı açılan davalarda DK’nin uğrayacağı zararın tazmin edilmesinde de geçerli olacaktır. 
 

- Aday, belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam etme kapasitesini etkileyebilecek durumları 
DK’ne bildirmekle yükümlüdür. 

 
- Belge, ilk düzenlendiği tarihten itibaren her 6 ayda ilgili kısımlarının Aday’ın çalıştığı kuruluş 

tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu onayın takibi Adayın/Sponsorun sorumluluğundadır. 6 
aylık onayın (vizeleme) yapılmadığı belgeler geçerli değildir. 
 

- Aday, değerlendirme için her türlü bilgiyi doğru olarak DK’ne vermekle yükümlüdür. 
 

- Aday, makul olmak kaydı ile, özel ihtiyaçlarının yerine getirilmesini DK’ne beyan edebilir. 
 
3.Sözleşme’nin Süresi 
 
Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı anda yürürlüğe girer ve en az üç yıl süreyle geçerlidir. Sözleşme 
nedeniyle oluşan ihtilaflarda  İzmir mahkemeleri yetkilidir. 
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4. Aday’a-Sınav’a ilişkin bilgileri : 
 

  Adı-Soyadı  

Doğum yeri-
tarihi 

 

T.C. Kimlik 
No 

 

Adres   

İrtibat 
telefonu 

 

Sınav’ın 
yapılacağı 

adres 

 

Başvurulan 
standart 

 

Belgelendirme 
tipi 

İlk sertifikasyon       Yenileme 

Ödeme kim   
tarafından 
yapılacak? 

Aday Tarafından     Firma Tarafından (lütfen firmanın ismini 
belirtiniz) 
Belgelendirme sürecinde standartların istediği tahribatlı veya tahribatsız muayene maliyetleri 
aday veya ödemeyi yapacak firma tarafından karşılanır. 

 
5. Onay 
 
 
 

   
(Yer, Tarih)                                         (Aday’ın imzası) 

 
 
 
 

İzmir,               
(Yer, Tarih)   Detay Kalite Endüstriyel Kontrol Gözetim ve       

Belgelendirme Hizmetleri San.ve Tic.Ltd.Şti. 
Aydınlıkevler Mah. 6783 Sk. No: 46/4 35640 
Çiğli/İZMİR/TURKEY 
Tel.: 0232 345 00 65, Fax: 0232 345 11 65 

            e-mail: info@detaykalite.com 
 

mailto:info@detaykalite.com
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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME 
 

DETAY Kalite Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti.’ndeki 
belgelendirme  çalışmaları ve Belge Kullanım Sözleşmesi nedeniyle şahsınıza ait özlük bilgileriniz,  sınav 
bilgileri, sınava ilişkin video çekimleri, sınav dökümanları, belgelendirme ve kanun gereği tutulması için gerekli 
kişisel bilgileriniz bulunmaktadır. Kanun kapsamındaki diğer genel ve özel nitelikteki kişisel verilerinizin,  
Belgelendirme nedeniyle elde edilen verilerinizin Şirketimiz tarafından sisteme işlenmesi ancak açık şekilde onay 
vermeniz ve ilgili bilgiyi iradeniz ile tarafımızla paylaşmanız ile mümkün olacaktır. 

 
DETAY Kalite Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti., kişisel 

verileriniz ile ilgili mevzuata uygun davranmaktadır. Bu muvafakatnameyi imzalayarak, söz konusu rızayı vermiş 
olduğunuzu, belgelendirme ile ilgili olarak belge süresince ve daha sonra dava zamanaşımı boyunca saklanacağını, 
bu süre geçtikten sonra hakkınızda devam eden bir dava olmaması halinde bilgilerin silineceğini veya yok 
edileceğini veya anonim hale getirileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.  
 

DETAY Kalite Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti., tarafınıza 
ait kişisel verileri, dökümanlar, Belge ve Belge iptali, kişisel belgelendirme dosyalarınızda ve DETAY Kalite 
Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti.’ne  ait/kullandığı bilgisayar 
programında muhafaza edecek, Belgelendirme talep eden Şirket, Belgeniz ile ilgili çalıştığınız şirket, akreditasyon 
kurumu, Belge kullanımı ile ilgili diğer şirket, kurum ve kuruluşlar, operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi 
için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting 
servisleri), kargo şirketleri, ücret ve insan kaynakları araştırmaları yapan danışmanlık şirketleri, eğitim şirketleri, 
Bankalar, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi, bankacılık hizmetleri, mali ve 
çalışma konuları ile ilgili kurumlar, vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar, sağlık 
hizmetleri görevlileri ve özel sağlık şirketleri gibi DETAY Kalite Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme 
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti.’ne hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin 
yazılım şirketleri, danışmanlık şirketleri dahil olmak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Gerekirse  
www.detaykalite.com adresinde yayınlanacaktır. 

 
Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz, Şirketimizce veya  hizmet aldığımız başka bir tüzel kişilik 

bünyesinde de tutulabilir,  aile üyeleriniz ya da bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler hakkında veriler (örneğin 
sağlık ve sizin çalışmanız nedeniyle onların elde edebileceği diğer menfaatlere ilişkin) sağlamanız halinde, söz 
konusu kişilerin (hukuken rıza vermeye yetkin oldukları hallerde), Şirketimizin bu formda belirtildiği şekilde 
verileri işlemesi (aktarım da dâhil) ile ilgili açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.  Aşağıdaki 
muvafakatnameyi imzalayarak, söz konusu rızayı hâlihazırda almış olduğunuzu veya alacağınızı kabul, beyan ve 
taahhüt etmektesiniz. 

 
Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendiniz ile ilgili; 

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel 
verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt 
dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması 
hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin 
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düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi 
sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 

 
İşbu Bilgilendirme ve Muvafakatname kapsamında verdiğiniz iznin, Bilgilendirme ve Muvafakatname 

kapsamına giren işlemlerle ilgili daha önce DETAY Kalite Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme 
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti. tarafından işlenmiş bilgilerinizi de kapsamakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
etmektesiniz. 
 
MUVAFAKATNAME; 
 

Aşağıdaki bölümü imzalayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, Kanun kapsamında sahip 
olduğum haklarıma ilişkin olarak bilgilendirildiğimi, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak 
aşağıdaki maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim: 

 
Kişisel verilerimin, Belge Kullanım Sözleşmesi nedeniyle şahsıma ait her türlü bilgi ve belgenin, şahsıma 

ait özlük bilgilerinin, dökümanların, sınav bilgilerinin, sınava ilişkin video çekimlerinin, sınav dökümanlarının, 
belgelendirme ve kanun gereği tutulması için gerekli kişisel bilgilerimin  belgelendirme, belgelendirme öncesi ve 
sonrası her türlü bilgi ve belgenin, sınava ilişkin her türlü bilgi, belge ve video kaydının, Belgenin ve Belge 
iptalinin, her türlü kişisel bilgilerimin  belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere diğer bilgi ve belgelerin, 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve tali mevzuat kapsamında tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ve Belgelendirme yapan şirket 
olmaktan  kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlar dahilinde, DETAY Kalite 
Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti. tarafından işlenebileceğini, 
Belgelendirme talep eden Şirket, Belgeniz ile ilgili çalıştığınız şirket, Belge kullanımı ile ilgili diğer şirket, kurum 
ve kuruluşlar, Akreditasyon Kurumu, operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer 
dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kargo şirketleri, ücret ve insan 
kaynakları araştırmaları yapan danışmanlık şirketleri, eğitim şirketleri, Bankalar, hukuk büroları, Hakemler, 
Arabulucular, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi, bankacılık hizmetleri, mali ve çalışma 
konuları ile ilgili kurumlar, vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar, sağlık 
hizmetleri görevlileri ve özel sağlık şirketleri gibi DETAY Kalite Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme 
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti.’ne hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin 
yazılım şirketleri, danışmanlık şirketleri dahil olmak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabileceğini, kişisel dosyalarıma 
ve DETAY Kalite Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti. ait/kullandığı 
bilgisayar programında işlenebileceğini, (Örneğin verinin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, iş ilişkisinin konu olabileceği hususlarla ilgili olarak gerek yurt 
içinde gerekse de yurt dışında DETAY Kalite Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri San. ve 
Tic. Ltd.Şti.’nin bağlı olduğu ortaklıklara, grup şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve iş ilişkisinin konu 
olabileceği her türlü faaliyet ve çalışma kapsamında diğer üçüncü kişilere aktarılması, devralınması, devredilmesi, 
elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden 
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gerçekleştirilebilecek işlemler),  akreditasyon kurumunun belirlediği süre ve gerekli olan süre kadar muhafaza 
edilebileceğini,  Belgenin ve Belge iptalinin  www.detaykalite.com adresinde kamuya açık paylaşabileceğini, 

 
Burada yer alan irademin açık rızaya, belirli konulara, bilgilendirmeye ve özgür irademe dayalı olduğunu, 

iş ilişkisi nedeniyle DETAY Kalite Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri San. ve Tic. 
Ltd.Şti.’ne ilettiğim diğer kişisel verilerin Belgelendirme işlemleri için  gerekli ve kimi durumlarda zorunlu 
olduğunu, DETAY Kalite Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin işbu 
beyana konu kişisel verilere ilişkin mevzuat tarafından gözetilen meşru menfaatleri olduğunu, ancak işbu 
muvafakatnamenin/beyanımın ırkım, etkin kökenim, siyasi düşüncem, felsefi inancım, dinim, mezhebim veya 
diğer inançlarım, kılık ve kıyafetim, dernek, vakıf üyeliğim, cinsel hayatım gibi özel nitelikli kişisel verilerimi 
kapsamadığını, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinebileceğini, yok 
edilebileceğini veya anonim hale getirilebileceğini, veri sorumlusu ve temsilcisi, kişisel verilerin hangi amaçlarla 
işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve özellikle haklarım konularında 
aydınlatıldığımı,  

 
Belgelendirme ilişkisi nedeniyle ifa ettiğim işlerin kişisel veri işlemesini gerekli ve/veya zorunlu kılması 

halinde öğrendiğim veya iş görme edimim sırasında vakıf olduğum ve şahsım dışındaki diğer kişilere (örneğin ve 
belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla DETAY Kalite Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri 
San. ve Tic. Ltd.Şti.’ne, DETAY Kalite Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri San. ve Tic. 
Ltd.Şti. çalışanlarına, DETAY Kalite Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri San. ve Tic. 
Ltd.Şti. müşterilerine, misafirlerine veya her ne ad altında olursa olsun ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere) 
ait olan kişisel verileri DETAY Kalite Endüstriyel Kontrol Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri San. ve Tic. 
Ltd.Şti.’nin yazılı onayı olmaksızın başkasına açıklamayacağımı ve işleme amacı dışında kullanmayacağımı, 
yazılı, sesli veya görüntülü olarak veya elektronik ortamda kullanmayacağımı, saklamayacağımı, ifşa 
etmeyeceğimi, belgelendirme nedeniyle öğrendiğim  tüm bilgi ve sırları üçüncü şahıslar ve diğer çalışanlar ile 
hiçbir sebepten dolayı paylaşmayacağımı, yazılı ve görsel basında veya sosyal iletişim mecralarında bu kapsamda 
herhangi bir paylaşımda bulunmayacağımı, bu yükümlülüğün sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra da 
devam edeceğini, gayri kabili rücu bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 


