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1.  BÖLÜM: GİRİŞ 

 

I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ ÖNEMİ 
Kişisel erileri  koru ası, A ayasal ir hak olup, Şirketi izi  ö elikleri kapsa ı da yer al aktadır. 
Niteki  u a açla, Şirketi izde de a lı olarak gü elle e  ir siste  kurul ası a açla ış e iş u 
politika oluşturul uştur.  sayılı Kişisel Verileri  Koru ası Ka u u kapsa ı da, Veri Soru lusu 
sıfatıyla, TANDEM TAKIM TEZGAHLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. i es Sa . Sitesi A Blok 3. Sok. 
No: A Y. Dudullu Ü ra iye / İsta ul ’ i  Şirket , ge el aydı lat a yükü lülüğü ü yeri e 
getir ek e Şirketi iz kişisel eri işle e kuralları ı  te el esasları ı elirle ek üzere iş u Politika 
yapıl akta e u kapsa da üşterileri izi , pota siyel üşterileri izi , çalışa ları ızı , çalışa  
adayları ızı , stajyer e öğre ileri izi , tedarikçi/alt iş ere  çalışa ları ı  e yetkilileri i , şirket 
hissedarları ızı  e şirket ortakları ızı , ziyaretçileri izi  e diğer erisi i işlediği iz üçü ü 
kişileri  kişisel erileri i  koru ası ko usu daki te el esaslar düze le ektedir. 
 
Bu Politika’da elirtile  ko uları  uygula ası a yö elik olarak Şirket içerisi de gerekli prosedürler 
düze le ekte, kişi kategorileri e özel Kişisel Veri İşle e E va teri ile uyu lu aydı lat a eti leri 
oluşturul akta, kişisel erilere erişi i ola  Şirket çalışa ları e üçü ü taraflarla kişisel verilerin 

koru ası e gizlilik sözleş eleri yapıl akta, göre  ta ı ları re ize edil ekte, kişisel erileri  
koru ası içi  TANDEM TAKIM TEZGAHLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafı da  gereke  idari e 
tek ik ted irler alı akta, u kapsa da gerekli de eti ler yapıl akta eya yaptırıl aktadır. Kişisel 
Verileri  Koru ası ko usu üst yö eti  tarafı da  da sahiple il ekte, u ko uda özel ir Ko ite 
oluşturul ak Şirket KVK Ko itesi  suretiyle kişisel erileri  koru ası süreçleri yö etil ektedir.  
 

II. POLİTİKANIN AMACI 
Bu Politika ı  te el a a ı, TANDEM TAKIM TEZGAHLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ tarafı da  hukuka 
uygu  ir içi de yürütüle  kişisel eri işle e faaliyeti e kişisel erileri  koru ası a yö elik 
esasları ortaya koy ak, u kapsa da kişisel erileri şirketi iz tarafı da  işle e  kişileri aydı latarak 

e ilgile dirilerek şeffaflığı sağla aktır.  
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III.  KAPSAM 
Bu Politika; üşterileri iz, pota siyel üşterileri iz, çalışa ları ız, çalışa  adayları ız, stajyer e 
öğre ileri iz, tedarikçi/alt iş ere  çalışa ları e yetkilileri, şirket hissedarları ız e şirket 
ortakları ız, ziyaretçileri iz e diğer erisi i işlediği iz üçü ü kişiler  aşlıkları altı da kategorize 
ettiği iz kişileri  oto atik ola  ya da herha gi ir eri kayıt siste i i  parçası ol ak kaydıyla 
oto atik ol aya  yollarla işlediği iz tü  kişisel erileri e ilişki dir.   
 

IV.  POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 
Kişisel erileri  işle esi e koru ası ko usu da yürürlükte ulu a  ilgili ka u i düze le eler 
ö elikle uygula a ala ı ula aktır. Yürürlükte ulu a  e zuat e Politika arası da uyu suzluk 

ulu ası duru u da, Şirketi iz yürürlükteki e zuatı  uygula a ala ı ula ağı ı ka ul 
etmektedir.  
 

V. ERİŞİM VE GÜNCELLEME 
Politika Şirketi izi  i ter et sitesi de www.tandem.com.tr ve www.tandemonline.com.tr 

yayı la ır e kişisel eri sahipleri i  tale i üzeri e ilgili kişileri  erişi i e su ulur e gerektiği de 
güncellenir. 
 

2.  BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 
 
Şirketi iz, A ayasa’ ı  .  maddesine ve KVK Kanunu’nun 4.  addesi e uygu  olarak, kişisel 

erileri  işle esi ko usu da; hukuka e dürüstlük kuralları a uygu , doğru e gerektiği de gü el; 
elirli, açık e eşru a açlar doğrultusu da; a açla ağla tılı, sı ırlı e ölçülü ir içi de kişisel eri 

işle e faaliyeti de ulu aktadır. Şirketi iz ka u larda ö görüle  eya kişisel eri işle e a a ı ı  
gerektirdiği süre kadar kişisel erileri sakla aktadır. 
 
Şirketi iz, A ayasa’ ı  .  ve KVK Kanunu’nun 5.  maddeleri gereği e, kişisel erileri, kişisel 

erileri  işle esi e ilişki  KVK Ka u u’ u  . addesi deki şartlarda  ir eya irkaçı a dayalı 
olarak işle ektedir.   
 
Şirketi iz, Borçlar Ka u u’ u  . addesi gereği e,  sy. KVK Ka u u saklı kal ak kaydıyla, 

çalışa ları  e çalışa  adayları ı  kişisel erileri i, işe yatkı lık e iş sözleş esi i  ifası a açları a 
dayalı olarak işle ektedir. 
 
Şirketi iz, A ayasa’ ı  . e KVK Ka u u’ u  . addeleri e uygu  olarak, kişisel eri sahipleri i 
aydı lat akta e kişisel eri sahipleri i  ilgi talep et eleri e ka u da  doğa  hakları ı kulla ak 
üzere aş ur aları duru u da gerekli ilgile dir eyi yap akta, aş urulara yasal süresi içi de 
ya ıt er ektedir. 
 
Şirketi iz KVK Ka u u’nun 6.  maddesine uygun olarak özel itelikli kişisel erileri  işle esi 

akı ı da  ö görüle  düze le elere uygu  hareket et ektedir.  
 
Şirketi iz, KVK Ka u u’nun 8.  e .  addeleri e uygu  olarak, kişisel erileri  aktarıl ası 
konusunda kanunda öngörülen kurallara uymakta ve KVK Kurulu tarafı da  alı a  karar e 
yayı la a  te liğler ile gü e li ülke listeleri i dikkate alarak uygula a yap aktadır. 
 
 

http://www.tandem.com.tr/


I. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKE VE KURALLARA UYGUN OLARAK 
İŞLENMESİ 
 

1. Kişisel Verileri  İşle esi İlkeleri 
  
A.  Hukuka ve Dürüstlük Kuralı a Uygu  İşle e  
Şirketi iz; kişisel erileri  işle esi de hukuksal düze le elerle getirile  ilkeler ile dürüstlük 
kuralı a uygu  hareket et ektedir. Bu kapsa da Şirketi iz, kişisel erileri  işle esi i gerektire ek 
hukuksal daya akları tespit ederek işle  yap akta, ölçülülük gereklilikleri i dikkate al akta, kişisel 

erileri a a ı  gerektirdiği dışı da kulla a akta, kişileri  ilgisi dışı da işle e faaliyeti 
yap a aktadır.  
 

B.  Kişisel Verileri  Doğru ve Gerektiği de Gü el Ol ası ı Sağla a   
Şirketi iz; kişisel eri sahipleri i  te el hakları ı e ke di eşru e faatleri i dikkate alarak işlediği 
kişisel erileri  doğru e gü el ol ası ı sağla akta, u doğrultuda gerekli ted irleri al aktadır.  Bu 
kapsa da tü  kişi kategorileri e ilişki  eriler gü el tutul aya çalışıl aktadır. Özellikle üşteri e 
pota siyel üşteri erileri öze le gü elle ekte, kişilere rızaları a aykırı içi de pazarla a e 
ta ıtı  a açlı e-posta ve teklifler gönderilmemektedir.     
  

C.  Belirli, Açık ve Meşru A açlarla İşle e    
Şirketi iz, eşru e hukuka uygu  ola  kişisel eri işle e a a ı ı açık e kesi  olarak 

elirle ektedir. Şirketi iz, kişisel erileri su akta olduğu hiz etle ağla tılı e u lar için gerekli 

ola  kadar işle ektedir. Şirketi iz tarafı da  kişisel erileri  işle e eği a aç işle e faaliyeti ö esi 
belirlenmekte ve Kişisel Veri E va teri  e de işle ektedir.  
 

D.  İşle dikleri A açla Bağla tılı, Sı ırlı ve Ölçülü Ol a  
Şirketi iz, kişisel erileri elirle e  a açları  gerçekleştirile il esi e el erişli ir içi de işle ekte 

e a a ı  gerçekleştiril esiyle ilgili ol aya  eya ihtiyaç duyul aya  kişisel erileri  işle esi de  
kaçı aktadır.  Bu kapsamda süreçler sürekli gözden geçirilmekte, data i i a isatio /kişisel 
verileri  azaltıl ası  ilkesi hayata geçiril eye çalışıl aktadır.  
  

E.  İlgili Mevzuatta Ö görüle  veya İşle dikleri A aç içi  Gerekli Ola  Süre Kadar Muhafaza 
Etme  

Şirketi iz, kişisel erileri a ak ilgili e zuatta elirtildiği eya işle dikleri a aç içi  gerekli ola  süre 
kadar uhafaza et ektedir. Bu kapsa da, Şirketi iz ö elikle ilgili e zuatta kişisel erileri  
sakla ası içi  ir süre ö görülüp ö görül ediği i tespit et ekte, ir süre elirle işse u süreye 
uygun da ra akta, u kapsa da hukuk e eza za a aşı ı süreleri i dikkate al akta e kişisel 

erileri işle dikleri a aç içi  gerekli ola  süre kadar sakla aktadır.  Süre i  iti i eya işle esi i 
gerektire  se epleri  ortada  kalk ası hali de kişisel eriler Şirketimizin Kişisel Verileri  
Sakla ası ve Sili esi  politikası a göre sili ekte, yok edil ekte eya a o i  hale 
getirilmektedir. 
 

2.  Ge el Nitelikteki Kişisel Verileri  İşle esi Kuralları 
Kişisel erileri  koru ası A ayasal ir hak olup, te el hak e hürriyetler, özleri e doku ul aksızı  
yal ız a A ayasa’ ı  ilgili addeleri de elirtile  se eplere ağlı olarak e a ak ka u la 
sı ırla a ilir. A ayasa' ı  . addesi i  üçü ü fıkrası gereği e, kişisel eriler a ak ka u da 
ö görüle  hallerde eya kişi i  açık rızasıyla işle e ile ektir. Şirketi iz e, kişisel erileri  
işle esi de a ak aşağıdaki şartlar arsa ilgili kişi i  açık rızası ara aksızı  kişisel erileri 
işle ektedir;  
 



a) Ka u larda açıkça ö görül esi,  
 Fiili i kâ sızlık ede iyle rızası ı açıklaya aya ak duru da ulu a  eya rızası a hukuki geçerlilik 

ta ı aya  kişi i  ke disi i  ya da ir aşkası ı  hayatı eya ede  ütü lüğü ü  koru ası içi  
zoru lu ol ası, 

 Bir sözleş e i  kurul ası eya ifasıyla doğruda  doğruya ilgili ol ası kaydıyla, sözleş e i  
tarafları a ait kişisel erileri  işle esi i  gerekli ol ası,  
Ç  Veri soru lusu u  hukuki yükü lülüğü ü yeri e getire il esi içi  zoru lu ol ası, 
d  İlgili kişi i  ke disi tarafı da  ale ileştiril iş ol ası,  
e  Bir hakkı  tesisi, kulla ıl ası eya koru ası içi  eri işle e i  zoru lu ol ası,  
f  İlgili kişi i  te el hak e özgürlükleri e zarar er e ek kaydıyla, eri soru lusu u  eşru 
menfaatleri için veri işle esi i  zoru lu ol ası 
 
Yukarıdaki şartları  ulu a ası hali de Şirketi iz e ilgili i  açık, özgür iradeye e ilgile dir eye 
dayalı rızası a aş urul aktadır. Özellikle İ sa  Kay akları e çalış a ilişkileri ala ı da, çalışa ı  

ağı lılık ilişkisi dikkate alı arak eri i  ö elikle rıza dışı da kala  hukuka uygu luk se epleri e 
daya ıl ası esas tutul akta, a ak u se epleri  söz ko usu ol a ası duru u da açık rızaya 

aş urul aktadır. Bu a karşılık pazarla a gi i faaliyetlerde ilgili i  rızası esas alı arak işle e 
faaliyeti gerçekleştiril ektedir. A ak her halde kişisel erileri  işle diği tü  duru larda kişiler 
mutlaka aydı latılarak  eri işle e faaliyeti gerçekleştiril ektedir. 
 

3. Özel Nitelikli Kişisel Verileri  İşle esi Kuralları 
Şirketi iz tarafı da , KVK Ka u u ile özel nitelikli  olarak elirle e  kişisel erileri  işle esi de, 
KVK Kanunu’ da ö görüle  düze le elere uygu  da ra ıl aktadır.  KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, 

hukuka aykırı olarak işle diği de kişileri  ağduriyeti e eya ayrı ılığa se ep ol a riski taşıya  ir 
takı  kişisel eri özel nitelikli  olarak elirle iş olup u erileri  işle esi de dikkat e hassasiyet 
gösteril esi gerek ektedir. Bu lar; ırk, et ik köke , siyasi düşü e, felsefi i a ç, di , ezhep eya 
diğer i a çlar, kılık e kıyafet, der ek, akıf ya da se dika üyeliği, sağlık, i sel hayat, eza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. KVK Kanunu’na 

uygu  ir içi de Şirketi iz tarafı da ; özel itelikli kişisel eriler, gerekli ö le leri  alı ası 
kaydıyla aşağıdaki duru larda işle ektedir:   

 Kişisel eri sahi i i  sağlığı e i sel hayatı dışı daki özel itelikli kişisel eriler, ka u larda 
ö görüle  hallerde eya kişisel eri sahi i i  açık rızası ar ise u a dayalı olarak, 

 Kişisel eri sahi i i  sağlığı a e i sel hayatı a ilişki  özel itelikli kişisel eriler ise a ak 
ka u sağlığı ı  koru ası, koruyu u heki lik, tı i teşhis, teda i e akı  hiz etleri i  
yürütül esi, sağlık hiz etleri ile fi a s a ı ı  pla la ası e yö eti i a a ıyla, sır sakla a 
yükü lülüğü altı da ulu a  kişiler eya yetkili kuru  e kuruluşlar tarafı da  eya kişisel 

eri sahi i i  açık rızası ile işle ektedir.  
 Ha gi ede e daya ırsa daya sı , işle e süreçleri de dai a ge el eri işle e ilkeleri dikkate 

alı akta e u ilkelere uygu luk sağla aktadır KVK Ka u u . ; kz. yukarıda . Bölü , I, 
1). 

Özel itelikli erileri  koru ası ile ilgili olarak şirketi izde Özel Verileri  Koru ası Politikası  

yürürlüğe ko ul uş olup, iş iri lerimizde bu politika hükümlerine göre hareket edilmekte ve 

gereke  ted irler alı aktadır. 
 

4. Verisi İşle e  İlgili Kişileri  Aydı latıl ası ve Bilgile diril esi 
Şirketi iz, KVK Ka u u’ u  . addesi e uygu  olarak, kişisel erileri  elde edil esi sırası da 
kişisel eri sahipleri i aydı lat aktadır. Bu kapsa da erisi işle e  ilgili kişiye kişisel erileri  ha gi 
a açla işle e eği, işle e  kişisel erileri  ki lere e ha gi a açla aktarıla ile eği, kişisel eri 
topla a ı  yö te i e hukuki se e i ile kişisel erisi işle e  ilgili kişi i  hakları ko usu da 
aydı lat a yapıl aktadır. Yi e, KVK Ka u u’ u  . addesi de kişisel erisi işle e  ilgili kişi i  
hakları arası da Bilgi Talep Etme  de sayıl ış olup, Şirketi iz u kapsa da, A ayasa’ ı  . e KVK 



Kanunu’ u  . addeleri e uygu  olarak kişisel erisi işle e  ilgili kişi i  ilgi talep et esi 
duru u da gerekli ilgile dir e yapıl aktadır.  
 

II. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 
Şirketi iz hukuka uygu  ola  kişisel eri işle e a açları doğrultusu da gerekli gü e lik ö le leri i 
alarak kişisel erisi işle e  ilgili kişi i  kişisel erileri i e özel itelikli kişisel erileri i üçü ü kişilere 
üçü ü kişi şirketlere, grup şirketleri e, üçü ü gerçek kişilere  aktara il ektedir.  Şirketi iz u 

doğrultuda KVK Ka u u’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 
 

1. Kişisel Verileri  Aktarıl a Esasları 
Şirketi iz eşru e hukuka uygu  kişisel eri işle e a açları doğrultusu da aşağıda sayıla  Ka u u  

. addesi de elirtile  kişisel eri işle e şartları da  ir eya irkaçı a dayalı e sı ırlı olarak kişisel 
erileri üçü ü kişilere aktara il ektedir:  

 
Kişisel erisi işle e  ilgili kişi i  açık rızası ar ise u a dayalı olarak; eya 

 Ka u larda kişisel eri i  aktarıla ağı a ilişki  açık ir düze le e ar ise,  
 Kişisel eri sahi i i  eya aşkası ı  hayatı eya ede  ütü lüğü ü  koru ası içi  zoru lu 

ise e kişisel eri sahi i fiili i kâ sızlık ede iyle rızası ı açıklaya aya ak duru da ise eya 
rızası a hukuki geçerlilik ta ı ıyorsa;  

 Bir sözleş e i  kurul ası eya ifasıyla doğruda  doğruya ilgili ol ak kaydıyla sözleş e i  
tarafları a ait kişisel eri i  aktarıl ası gerekli ise,   

 Şirketi izi  hukuki yükü lülüğü ü yeri e getir esi içi  kişisel eri aktarı ı zoru lu ise,  
 Kişisel eriler, ilgili kişi i  ke disi tarafı da  ale ileştiril iş ise,  
 Kişisel eri aktarı ı ir hakkı  tesisi, kulla ıl ası eya koru ası içi  zoru lu ise,   
 Kişisel erisi işle e  ilgili kişi i  te el hak e özgürlükleri e zarar er e ek kaydıyla, 

Şirketi izi  eşru e faatleri içi  kişisel eri aktarı ı zoru lu ise aktarıl aktadır. 
 
Ha gi ede e daya ırsa daya sı , aktarı  süreçleri de dai a ge el eri işle e ilkeleri dikkate 
alı akta e u ilkelere uygu luk sağla aktadır KVK Ka u u . ; kz. yukarıda . Bölü , I, . 
 

2. Özel Nitelikli Kişisel Verileri  Aktarıl ası 
Şirketi iz gerekli öze i göstererek, gerekli gü e lik ted irleri i alarak e KVK Kurulu tarafı da  
öngörülen yeterli önlemleri alarak; eşru e hukuka uygu  kişisel eri işle e a açları doğrultusu da 
kişisel erisi işle e  ilgili kişi i  özel itelikli erileri i aşağıdaki duru larda üçü ü kişilere 
aktarabilmektedir.   
 
  ilgili kişi i  açık rızası ar ise u a dayalı olarak eya  
  ilgili kişi i  açık rızası yok ise;  

 Kişisel ilgili kişi i  sağlığı e i sel hayatı dışı daki özel itelikli kişisel erileri ırk, et ik köke , 
siyasi düşü e, felsefi i a ç, di , ezhep eya diğer i a çlar, kılık e kıyafet, der ek, akıf ya 
da sendika üyeliği, eza ahkû iyeti e gü e lik ted irleriyle ilgili eriler ile iyo etrik e 
genetik verilerdir ), kanunlarda öngörülen hallerde,   

  İlgili kişi i  sağlığı a e i sel hayatı a ilişki  özel itelikli kişisel erileri ise a ak ka u 
sağlığı ı  koru ası, koruyu u heki lik, tı i teşhis, teda i e akı  hiz etleri i  
yürütül esi, sağlık hiz etleri ile fi a s a ı ı  pla la ası e yö eti i a a ıyla, sır 
sakla a yükü lülüğü altı da ulu a  kişiler eya yetkili kuru  e kuruluşlar tarafı da  
işle e ilir.  

 
Ha gi ede e daya ırsa daya sı , aktarı  süreçleri de dai a ge el eri işle e ilkeleri dikkate 
alı akta e u ilkelere uygu luk sağla aktadır KVK Ka u u . ; kz. yukarıda . Bölü , I, . 
 



3. Kişisel Verileri  Yurtdışı a Aktarıl ası 
Şirketi iz hukuka uygu  kişisel eri işle e a açları doğrultusu da gerekli gü e lik ö le leri alarak 
işlediği kişisel erileri e özel itelikli kişisel erileri üçü ü kişilere aktara il ektedir.  Şirketi iz 
tarafı da  kişisel eriler; KVK Kurulu tarafı da  yeterli koru aya sahip olduğu ila  edile  ya a ı 
ülkelere ( Yeterli Koru aya Sahip Ya a ı Ülke  eya yeterli koru a ı  ulu a ası duru u da 
Türkiye’deki e ilgili ya a ı ülkedeki eri soru luları ı  yeterli ir koru ayı yazılı olarak taahhüt 
ettiği e KVK Kurulu’ u  iz i i  ulu duğu ya a ı ülkelere Yeterli Koru ayı Taahhüt Ede  Veri 
Soru lusu u  Bulu duğu Ya a ı Ülke  aktarıl aktadır. Şirketi iz u doğrultuda KVK Ka u u’nun 
9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.  
 
Şirketi iz eşru e hukuka uygu  kişisel eri işle e a açları doğrultusu da kişisel erisi işle e  ilgili 
kişi i  açık rızası ar ise eya kişisel erisi işle e  ilgili kişi i  açık rızası yok ise aşağıdaki hallerde  

iri i  arlığı duru u da kişisel erileri Yeterli Koru aya Sahip eya Yeterli Koru ayı Taahhüt Ede  
Veri Soru lusu u  Bulu duğu Ya a ı Ülkelere aktara il ektedir:  

 Ka u larda kişisel eri i  aktarıla ağı a ilişki  açık ir düze le e ar ise,  
 Kişisel erisi işle e  ilgili kişi i  eya aşkası ı  hayatı eya ede  ütü lüğü ü  koru ası 

içi  zoru lu ise e kişisel erisi işle e  ilgili kişi fiili i kâ sızlık ede iyle rızası ı 
açıklaya aya ak duru da ise eya rızası a hukuki geçerlilik ta ı ıyorsa;  

 Bir sözleş e i  kurul ası eya ifasıyla doğruda  doğruya ilgili ol ak kaydıyla sözleş e i  
tarafları a ait kişisel eri i  aktarıl ası gerekli ise,   

 Şirketi izi  hukuki yükü lülüğü ü yeri e getir esi içi  kişisel eri aktarı ı zoru lu ise,  
 Kişisel eriler, ilgili kişi i  ke disi tarafı da  ale ileştiril iş ise,  
 Kişisel eri aktarı ı ir hakkı  tesisi, kulla ıl ası eya koru ası içi  zoru lu ise,   
 Kişisel eri sahi i i  te el hak e özgürlükleri e zarar er e ek kaydıyla, Şirketi izi  

eşru e faatleri içi  kişisel eri aktarı ı zoru lu ise.  
 

4.  Şirketi iz Tarafı da  Kişisel Verileri  Aktarıl a A açları ve Aktar a Yapıla  Kişi 
Kategorileri 
 
A. Veri Aktarı  A açları 
Şirketi izi  faaliyet e kuruluş a açları ı  yeri e getiril esi i sağla ak, Şirketi izi  tedarikçide  
dış kay aklı olarak te i  ettiği e Şirketi izi  ti ari faaliyetleri i yeri e getir ek içi  gerekli 
hiz etleri  Şirketi ize su ul ası ı sağla ak, Şirketi izi  i sa  kay akları e istihda  politikaları ı  
yürütül esi i sağla ak, Şirketi izi  iş sağlığı e gü e liği çerçe esi de yükü lülükleri  yeri e 
getiril esi e gerekli ted irleri  alı ası ı sağla ak gi i a açlarla eri aktarı ı 
gerçekleştiril ektedir.  
 

B. Verileri  Aktarıldığı Kişiler 
Şirketi iz KVK Ka u u’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verileri aşağıda elirtile  kişi 
kategorileri e aktarıla ilir:   
 

YETKİLİ KAMU 
KURULUŞLARI 

 Şirketi izde  ilgi e elge al aya yetkili 
ka u kuru  e kuruluşları 

İlgili e zuat hükü leri e göre 
eri paylaşı ı yapıl aktadır. 

YETKİLİ ÖZEL 
HUKUK KİŞİLERİ 

 Şirketi izde  ilgi e elge al aya yetkili özel 
hukuk kişileri 

İlgili özel hukuk kişileri i  hukuki 
yetkisi dahili de talep ettiği 

a açla sı ırlı olarak eri paylaşı ı 
yapıl aktadır.  



HİSSEDAR Şirketi izi  Hissedarları 

 Şirketi izi  ti ari faaliyetleri e 
ilişki  stratejileri  tasarla ası e 
de eti  a açlarıyla sı ırlı olarak 

eri paylaşı ı yapıl aktadır. 

İŞ ORTAKLARI 

Şirketi izi  ti ari faaliyetleri i yürütürke  
şirketi izi  ürü  e hiz etleri i  satışı, 

ta ıtı ı e pazarla ası, satış so rası desteği, 
ortak üşteri ağlılığı progra ları ı  

yürütül esi gi i a açlarla iş ortaklığı kurduğu 
taraflar 

İş ortaklığı ı  kurul a 
a açları ı  yeri e getiril esi i 

te i  et ek a a ıyla sı ırlı 
olarak eri paylaşı ı 

yapıl aktadır. 

TEDARİKÇİ Şirketi izi  ti ari faaliyetleri i yürütürke  
Şirketi ize hiz et su a  taraflar 

Şirketi izi  tedarikçide  dış 
kay aklı olarak te i  ettiği e 
Şirketi izi  ti ari faaliyetleri i 

yerine getirmek için gerekli 
hiz etleri  Şirketi ize 

su ul ası ı sağla ak a a ıyla 
sı ırlı olarak eri paylaşı ı 

yapıl aktadır. 
 
 

Şirketi iz tarafı da  gerçekleştirile  aktarı larda iş u Politika’da düze le iş ilke e kurallara 
uygun olarak hareket edilmektedir. 
 

III. KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONLARI 
 
Şirketi izde erisi işle e  kişiler e u kapsa da işle e  eriler aşağıdaki şekilde kategorize 
edilmektedir; 

KİŞİ KATEGORİZASYONU 

ÇALIŞAN ADAYI 
Şirketi ize herha gi ir yolla iş aş urusu da ulu uş ya da 

özgeç iş e ilgili ilgileri i şirketi izi  i ele esi e aç ış ola  gerçek 

kişiler 

ÇALIŞAN Şirketi izde çalışa  gerçek kişiler 

HİSSEDAR/ORTAK Şirketi izi  hissedarı e ortağı gerçek kişiler 

POTANSİYEL MÜŞTERİ 
Ürü  e hiz etleri ize kulla a tale i de eya ilgisi de ulu uş 
eya u ilgiye sahip ola ile eği ti ari tea ül e dürüstlük kuralları a 

uygu  olarak değerle diril iş gerçek kişiler 

STAJYER/ÖĞRENCİ Şirketi izde staj yapa  e ÇMEK' a ta i olarak çalışa  kişiler 

TEDARİKÇİ ÇALIŞANI 
Şirketi izi  her türlü iş ilişkisi içerisi de ulu duğu kuru larda iş 

ortağı, tedarikçi gi i, a ak u larla sı ırlı ol aksızı  çalışa , gerçek 
kişiler 



TEDARİKÇİ YETKİLİSİ Şirketi izi  iş ilişkisi içerisi de ulu duğu tedarikçi u kuru ları  
hissedarları e yetkilileri gerçek kişiler 

MÜŞTERİ 
Şirketi izle herha gi ir sözleş esel ilişkisi olup ol adığı a 

akıl aksızı  Şirketi izi  su uş olduğu ürü  e hiz etleri 
kulla a  eya kulla ış ola  gerçek kişiler 

VELİ/VASİ/TEMSİLCİ Şirketi izi  erisi i işlediği kişileri  eli asi ya da te sil ileri 

ZİYARETÇİ Şirketi izi  sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli a açlarla gir iş 
ola  eya i ter et siteleri izi ziyaret ede  gerçek kişiler 

BAŞKA İŞVERENE BAĞLI 
OLARAK İŞYERİNDE 

ÇALIŞANLAR 

Alt iş ere  işçileri, geçi i işçiler Özel İstihda  Bürosu , aşka 
işyeri de  gele  e o taj gi i faaliyetleri yapa  çalışa lar 

DİĞER 

Şirketi izi  yukarıda ahsi geçe  taraflarla arası daki ti ari işle  
gü e liği i sağla ak eya ahsi geçe  kişileri  hakları ı koru ak e 
e faat te i  et ek üzere u kişilerle ilişkili ola  üçü ü taraf gerçek 

kişiler (Örn.  Aile Bireyleri e yakı lar  

 

VERİ KATEGORİZASYONU 

KİMLİK BİLGİSİ 

Ki liği elirli  veya  belirlenebilir  ir  gerçek  kişiye  ait  olduğu  açık  ola ; 
kıs e   eya  ta a e   oto atik  şekilde  eya  eri  kayıt  siste i i   ir 
parçası olarak oto atik ol aya  şekilde işle e ;  Ehliyet, Nüfus Cüzda ı, 
İka etgâh, Pasaport, A ukatlık Ki liği, E lilik Cüzda ı gibi dokümanlarda 

yer alan bilgiler 

İLETİŞİM BİLGİSİ 

Ki liği elirli  veya  belirlenebilir  ir  gerçek  kişiye  ait  olduğu  açık  ola ; 
kıs e   eya  ta a e   oto atik  şekilde  eya  eri  kayıt  siste i i   ir 
parçası olarak oto atik ol aya  şekilde işle e ;   telefo  u arası, adres, 

e-mail gibi bilgiler  

 

 



LOKASYON BİLGİSİ 

Ki liği elirli veya  belirlenebilir  bir  gerçek  kişiye  ait  olduğu  açık  ola ; 
kıs e   eya  ta a e   oto atik  şekilde  eya  eri  kayıt  siste i i   ir 
parçası olarak oto atik ol aya  şekilde işle e ; kişisel eri sahi i i  ürü  

ve  hiz etleri izi  kulla ı ı  sırası da  eya  çalışa ları ız  ile  iş irliği 
içerisi de  olduğu uz  kuru ları   çalışa ları ı   Şirketi izi   araçları ı 

kulla ırke  ulu duğu yeri  ko u u u tespit ede  ilgiler 

ÖZLÜK BİLGİSİ 

Ki liği elirli eya  belirlenebilir  bir  gerçek  kişiye  ait  olduğu  açık  ola , 
kıs e   eya  ta a e   oto atik  şekilde  eya  eri  kayıt  siste i i   ir 
parçası  olarak  oto atik  ol aya   şekilde  işle e ;  çalışa ları ızı   eya 
Şirketi izle çalış a ilişkisi içerisi de ola  gerçek kişileri  özlük hakları ı  

oluş ası a te el ola ak ilgileri  elde edil esi e yö elik işle e  her türlü 
kişisel eri 

HUKUKİ İŞLEM VE 
UYUM BİLGİSİ 

Ki liği elirli eya elirle e ilir ir gerçek kişiye ait olduğu açık ola , 
kıs e  eya ta a e  oto atik şekilde eya eri kayıt sisteminin bir 

parçası olarak oto atik ol aya  şekilde işle e ; hukuki ala ak e 
hakları ızı  tespiti, taki i e orçları ızı  ifası ile ka u i 

yükü lülükleri iz e şirketi izi  politikaları a uyu  kapsa ı da işle e  
kişisel erileri iz 

MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİSİ 

Ki liği elirli eya elirle e ilir ir gerçek kişiye ait olduğu açık ola  e eri 
kayıt  siste i  içerisi de  yer  ala ;    ürü   e  hiz etleri izi   kulla ı ı a 
yö elik kayıtlar ile üşteri i  ürü  e hiz etleri kulla ı ı içi  gerekli ola  

talimatları e talepleri gi i ilgiler 

FİZİKSEL MEKAN 
GÜVENLİK BİLGİSİ 

Ki liği elirli eya elirle e ilir ir gerçek kişiye ait olduğu açık ola  e eri 
kayıt siste i içerisi de yer ala ; fiziksel ekâ a girişte, fiziksel eka ı  

içerisi de kalış sırası da alı a  kayıtlar e elgelere ilişki  kişisel eriler 

İŞLEM GÜVENLİĞİ 
BİLGİSİ 

Ki liği elirli eya elirle e ilir ir gerçek kişiye ait olduğu açık ola  e eri 
kayıt siste i içerisi de yer ala ; faaliyetler yürütülürke  tek ik, idari, 

hukuki e ti ari gü e liği  sağla ası içi  işle e  kişisel eriler. 

RİSK YÖNETİMİ BİLGİSİ 

Ki liği elirli eya elirle e ilir ir gerçek kişiye ait olduğu açık ola  e eri 
kayıt siste i içerisi de yer ala ; ti ari, tek ik e idari riskleri izi 

yö ete il e iz içi  u ala larda ge el ka ul gör üş hukuki, ti ari tea ül 
e dürüstlük kuralı a uygu  olarak kulla ıla  yö te ler asıtasıyla işle e  

kişisel eriler 



FİNANSAL BİLGİ 

Ki liği elirli eya elirle e ilir ir gerçek kişiye ait olduğu açık ola , 
kıs e  eya ta a e  oto atik şekilde eya eri kayıt siste i i  ir 

parçası olarak oto atik ol aya  şekilde işle e ; şirketi izi  kişisel eri 
sahi i ile kur uş olduğu hukuki ilişki i  tipi e göre yaratıla  her türlü 

finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişki  işle e  kişisel eriler 

PERFORMANS VE 

KARİYER GELİŞİM 
BİLGİSİ MESLEKİ 
DENEYİM BİLGİSİ  

Ki liği  belirli  veya  belirlenebilir  bir  gerçek  kişiye  ait  olduğu  açık  ola , 
kıs e   eya  ta a e   oto atik  şekilde  eya  eri  kayıt  sisteminin  bir 
parçası  olarak  oto atik  ol aya   şekilde  işle e ;  çalışa ları ızı   veya 

Şirketi izle çalış a ilişkisi içerisi de ola  gerçek kişileri  perfor a sları ı  
ölçülmesi  ile  kariyer  gelişi leri i   şirketi izi   i sa   kay akları  

politikası kapsa ı da pla la ası e yürütül esi a a ıyla işle e  kişisel 
veriler 

PAZARLAMA BİLGİSİ 

Ki liği  belirli  veya  belirlenebilir  bir  gerçek  kişiye  ait  olduğu  açık  ola , 
kıs e   eya  ta a e   oto atik  şekilde  eya  eri  kayıt  sisteminin  bir 

parçası olarak oto atik ol aya  şekilde işle e ; ürü  e hiz etleri izi  
kişisel  eri  sahi i i   kulla ı   alışka lıkları,  eğe isi  e  ihtiyaçları 

doğrultusu da özelleştirilerek pazarla ası ı  yapıl ası a yö elik işle e  
kişisel  eriler  e  u  işle e  so uçları  eti esi de  yaratıla   rapor  e 

değerle dir eler 

GÖRSEL/İŞİTSEL BİLGİ 

Ki liği elirli eya elirle e ilir ir gerçek kişiye ait olduğu açık ola ; 
kıs e  eya ta a e  oto atik ir şekilde eya eri kayıt siste i i  ir 

parçası olarak oto atik ol aya  şekilde işle e  kişisel eridir; Ör : 
fotoğraf e ka era kayıtları Fiziksel Meka  Gü e lik Bilgisi kapsa ı da 
gire  kayıtlar hariç , ses kayıtları ile kişisel eri içere  elgeleri  kopyası 

iteliği deki elgelerde yer ala  eriler 

ÖZEL VERİLER I 
SAĞLIK/CİNSEL HAYAT  

Sağlık e i sel hayata ilişki  eriler 

ÖZEL VERİLER II 

ırk, et ik köke , siyasi düşü e, felsefi i a ç, di , ezhep eya diğer 
i a çlar, kılık e kıyafet, der ek, akıf ya da se dika üyeliği, eza 

mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik 

veriler 
 

 
 
 

BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI VE AMAÇLARI 
 



I. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI 
 

1. Ge el İlkeler 
Şirketi iz tarafı da  kişisel erileri  işle esi e yö elik hukuki daya aklar farklılık gösterse de her 
türlü kişisel eri işle e faaliyeti de  sayılı Ka u ’un 4.maddesinde genel ilkelere uygun olarak 

hareket edil ektedir. Bu a göre; her türlü eri işle esi de 
 
a  Hukuka e dürüstlük kuralları a uygu  ol a, 

 Doğru e gerektiği de gü el ol a, 
 Belirli, açık e eşru a açlar içi  işle e,  

d  İşle dikleri a açla ağla tılı, sı ırlı e ölçülü ol a, 
e  İlgili e zuatta ö görüle  eya işle dikleri a aç içi  gerekli ola  süre kadar uhafaza edil e 
ge el ilkeleri göz ö ü de tutul aktadır. 
 

2. Hukuka Uygunluk Sebepleri 
 
A.  Kişisel Veri Sahi i i  Açık Rızası ı  Bulu ası  
Kişisel erileri  işle e şartları da  iri sahi i i  açık rızasıdır. Kişisel eri sahi i i  açık rızası elirli 

ir ko uya ilişki , ilgile diril eye dayalı olarak e özgür iradeyle açıkla alıdır.   
 

B.  Ka u larda Açıkça Ö görül esi  

Veri sahi i i  kişisel erileri, ka u da açıkça ö görül esi hali de hukuka uygu  olarak 
işle e ile ektir.   Ör eği , Ki lik Bildir e Mevzuatı uyarı a Çalışa ları ızı  ki likleri i  yetkili 
mercilere bildirilmesi. 
 

C.  Fiili İ kâ sızlık Se e iyle İlgili i  Açık Rızası ı  Alı a a ası  
Fiili i kâ sızlık ede iyle rızası ı açıklaya aya ak duru da ola  eya rızası a geçerlilik 
ta ı a aya ak ola  kişi i  ke disi i  ya da aşka ir kişi i  hayatı eya ede  ütü lüğü ü 
koru ak içi  kişisel erisi i  işle esi i  zoru lu ol ası hali de eri sahi i i  kişisel erileri 
işle e ile ektir. Ör eği , aygı lık geçire  çalışa ı  ka  gru u ilgisi i  heki  ile paylaşıl ası. 
 

D.  Sözleş e i  Kurul ası veya İfasıyla Doğruda  İlgi Ol ası  

Bir sözleş e i  kurul ası eya ifasıyla doğruda  doğruya ilgili ol ası kaydıyla, sözleş e i  
tarafları a ait kişisel erileri  işle esi i  gerekli ol ası hali de kişisel erileri  işle esi 
mümkündür. Ör eği , iş sözleş esi i  kurul ası içi  adayda  CV alı ası, sözleş e kapsa ı da 
te ligat yapıla il esi içi  adres alı ası. 
 

E.  Şirketi  Hukuki Yükü lülüğü ü Yeri e Getir esi  
Şirketi izi  eri soru lusu olarak hukuki yükü lülükleri i yeri e getir esi içi  işle e i  zoru lu 
ol ası hali de eri sahi i i  kişisel erileri işle e ile ektir. Ör eği , Asgari Geçi  İ diri i de  
Çalışa ı yararla dır ak içi , aile ilgisi i  işle esi. 
 

F.  Kişisel Veri Sahi i i  Kişisel Verisi i Ale ileştir esi  

Veri sahi i i , kişisel erisi i ke disi tarafı da  ale ileştiril iş ol ası hali de ilgili kişisel eriler 
işle e ile ektir.  Ör eği , Şirketi iz üşterileri i  i ter et üzeri de herkese açık ir platfor da 
şikâyet, talep veya ö erileri i su ası hali de u üşteriler ilgili ilgileri i ale ileştir iş olur. Bu 
duru da Şirketi iz yetkilisi tarafı da , şikâyet, talep veya ö erilere evap ver e a a ıyla sı ırlı 
ol ak kaydıyla verileri  işle esi ü kü dür.  
 

G.  Bir Hakkı  Tesisi veya Koru ası içi  Veri İşle e i  Zoru lu Ol ası  



Bir hakkı  tesisi, kulla ıl ası eya koru ası içi  eri işle e i  zoru lu ol ası hali de eri sahi i i  
kişisel erileri işle e ile ektir. Ör eği , ispat iteliği ola  verileri  satış sözleş esi i , fatura ı  
sakla ası ve gerekli olduğu a da kulla ıl ası.  
 

H.  Şirketi izi  Meşru Me faati içi  Veri İşle e i  Zoru lu Ol ası  

Kişisel eri sahi i i  te el hak e özgürlükleri e zarar er e ek kaydıyla Şirketi izi  eşru 
e faatleri içi  eri işle esi i  zoru lu ol ası hali de eri sahi i i  kişisel erileri işle e ile ektir. 

Ör eği , Şirketi  güve lik ka erası ile hırsızlığa karşı veya iş güve liği a a ıyla kritik oktaları ı  
izlenmesi.  
 

3.  Özel Nitelikli Kişisel Verileri  İşle esi ve Hukuka Uygu luk Se epleri 
Şirketi iz tarafı da  özel itelikli kişisel eriler kişisel eri sahi i i  açık rızası yok ise a ak, KVK 
Kurulu tarafı da  elirle e ek ola  yeterli ö le leri  alı ası kaydıyla a ak ka u larda ö görüle  
hallerde işle e ilir. Kişisel eri sahi i i  sağlığı a e i sel hayatı a ilişki  özel itelikli kişisel erileri 
ise a ak ka u sağlığı ı  koru ası, koruyu u heki lik, tı i teşhis, teda i e akı  hiz etleri i  
yürütül esi, sağlık hiz etleri ile fi a s a ı ı  pla la ası e yö eti i a a ıyla, sır sakla a 
yükü lülüğü altı da ulu a  kişiler eya yetkili kuru  e kuruluşlar tarafı da  işle e ilir.  Hangi 

nedene daya ırsa daya sı , işle e süreçleri de dai a ge el eri işle e ilkeleri dikkate alı akta e 
u ilkelere uygu luk sağla aktadır KVK Ka u u . ; kz. yukarıda . Bölü , I, . 

 

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 
Şirketi iz  Sayılı Kişisel Verileri  Koru ası Ka u u  . addesi i  . fıkrası da e . adde i  

. fıkrası da elirtile  kişisel eri işle e şartları içerisi deki a açlarla e koşullarla sı ırlı olarak 
kişisel eriler işle ektedir. Veri işle e süre i de yukarıda elirtile  hukuki daya aklar dikkate 

alı akta, diğer hukuka uygu luk se epleri ulu uyor ise ilgili i  rızası talep edil ektedir. Burada 
da . Madde kapsa ı da ge el ilkeler de eti i yapıl akta, her şeyde  ö e eri işle e faaliyeti i  
genel olarak hukuka uygunluk ilkelerine uyumlu ol ası ara aktadır. İlgili i  rızası ise "açık, 

ilgile dir eye e özgür iradeye dayalı içi de" alı aktadır. Kişisel erileri  işle e a açları 
ayrı a Şirketi izi  Kişisel Veri E va teri  nde de belirtilmektedir.  
 
Şirketi iz iri leri de kişisel eriler özellikle aşağıdaki a açlarla işle ektedir; 
  İş ere  olarak iş sözleş esi de  doğa  karşılıklı yükü lülükleri  yeri e getire il esi içi  

çalışa ları  kişisel erileri i  işle esi gerek ektedir. Çalışa ları  kişisel erileri; hukuka e 
dürüstlük kuralları a uygu , doğru e gerektiği de gü el; elirli, açık e eşru a açlar 
doğrultusu da; a açla ağla tılı, sı ırlı e ölçülü ir içi de işle ekte e sakla aktadır. Bu 
kapsa da, çalışa ları  ka u lara uygu  olarak çalıştırıla il esi içi  gerekli olan amaçlar 
doğrultusu da, iş sözleş esi i  kurul ası, ifası e so a er esi süreçleri i  hukuka uygu  şekilde 
yürütül esi, te el hak e özgürlüklere aykırı ol a ak koşuluyla Şirketi  eşru e faatleri, 
ka u da açık olarak ö görüle  duru lar, çalışa  istihda ı a ağlı hukuki yükü lülükleri  yeri e 
getiril esi, yasal takip duru ları da hakkı  tesisi, kulla ıl ası e koru ası içi  eri işle e i  
zoru lu ol ası duru ları e u ları  dışı da kala  duru larda çalışa larda  talep edile ek açık, 
bilgilendirmeye daya a  e çalışa ları  özgür iradesi ile açıklaya ağı rızası, kişisel eri işle esi i  
hukuki daya akları ı oluştur aktadır.  

  Şirketi  iştigal ko usu u  gerektirdiği faaliyetler kapsa ı da, iş ere i  eşru e faatleri 
çalışa ları  kişisel erileri i  işle esi i gerekli kıl aktadır. Niteki , suisti alleri  ö le esi, 
hırsızlığı  e gelle esi, ge el gü e lik eya iş sağlığı e gü e liği i  sağla ası gi i ede lerle 
çalışa ları  kişisel erileri i işle e faaliyeti yapıla il ektedir. A ak, u duru da da çalışa ları  
temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesine büyük bir özen gösterilmektedir. 

  İşle ekte ola  çalışa ları  kişisel erileri i  üyük ir çoğu luğu çalışa lar tarafı da  Şirkete 
erile  ilgilerde  elde edil ektedir. Yi e azı duru larda, Şirket yöneticileri gibi iç kaynaklardan 



eya çalışa ları  refera sları da  eya çalış a hayatı gereklilikleri ede iyle ka u kuru  e 
kuruluşları tarafı da  tesis edil iş ola  siste lerdeki erilerde  de çalışa ları  kişisel erileri 
Şirkete gele il ektedir. 

  İşle ekte ola  çalışa ları  kişisel erileri, aş uru for aları e çalışa ları  refera sları, iş 
sözleş eleri e değişiklikleri, çalışa ları  iletişi  ilgileri, ordro içi  gerekli ola  ilgiler, a il 
duru larda iletişi  kurula ak kişiler gi i aile eya yakı  ilgileri, çalışa ları  eğiti  kayıtları, 
perfor a s değerle dir e kayıtları, disipli  kayıtları, ka era kayıtları gi i ilgilerde  
oluş aktadır.  

  Çalışa ları  kişisel ilgileri i  işle esi ile ilgili olarak, irçok Şirket politika e prosedürü de 
kurallar ulu aktadır. Bu ko uda özellikle Şirketi  e  sitesi de ulu a  Kişisel Veri Politikası  

i ele e ilir. Yi e Şirketi  i tra et/QDMS siste i de  de söz ko usu dokü a a ulaşıla ilir, 
ayrı a kağıt/hard opy orta ı da da İ sa  Kay akları Biri i’nden alı a il ektedir. 

  Çalışa ları  sağlık ilgileri de işle e  kişisel eriler arası da yer al aktadır. Çalışa ları  sağlık e 
i sel hayatları a ilişki  ilgiler kural olarak ka u sağlığı ı  koru ası, koruyu u heki lik, tı i 

teşhis, teda i e akı  hiz etleri i  yürütül esi, sağlık hiz etleri ile fi a s a ı ı  pla la ası 
e yö eti i a a ıyla, sır sakla a yükü lülüğü altı da ulu a  kişiler eya yetkili kuru  e 

kuruluşlar tarafı da  işle ektedir. Bu kapsa da, çalışa ları  sağlık erileri e u larla ilgili 
detaylar kural olarak işyeri heki i de e sağlık iri i de ulu aktadır.    

  Çalışa  statüsü e geçildikte  so ra çalışa  adaylığı kategorisi de talep edil e ektedir  
çalışa ı  se dikaya üye ol ası duru u da se dika üyeliği de yasal e zuatı  gerekliliklerinin 

yapıla il esi içi  ka u u  açık hükü leri gereği işle e il ektedir. Bu u  dışı da çalışa ları , 
ırk, et ik köke , siyasi düşü e, felsefi i a ç, di , ezhep eya diğer i a çlar, kılık e kıyafet ile 
biyometrik ve genetik verileri kural olarak ka u da açıkça ö görül üş ol adığı süre e, işle e  
kişisel eriler arası da yer al a akta, istis ai ir uygula aya gidile ek ise, kişisel eriler 
işle ede  ö e gereklilikler öze le değerle diril ektedir. 

  Şirketi  ilgi iletişi  araçları telefo , o il telefonlar, bilgisayarlar ve internet) üzerinde 

de eti  e gözeti leri söz ko usudur.  sayılı Ka u  e Şirketi izi  eşru e faatleri söz 
ko usu uygula aları  hukuki daya akları ı oluştur aktadır.  

 . Söz ko usu faaliyet de şirketi izi  eşru e faatleri e daya akla irlikte çalışa ları  te el 
Şirketi iz araçları da "gü e lik, araçları  e perso eli  daha etkili ir içi de yö eti i" 
gerekçeleriyle araç takip sistemi uygulanabilmektedir hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla gerçekleştiril ektedir.  
  Şirketi izi  i sa  kay akları politikaları ı  yürütül esi i  sağla ası a a ı doğrultusu da; 

Şirketi izi  i sa  kay akları politikaları a uygu  şekilde açık pozisyo lara uygu  perso el te i i, 
Şirketi izi  i sa   kay akları  politikaları a  uygu   şekilde  i sa   kay akları  operasyo ları ı  
yürütül esi,  çalışa  adayı seçi i, özlük işleri i  yö etil esi, eğiti  e kariyer pla ları ı  

elirle esi, iş  sağlığı  e  gü e liği  çerçevesinde  yükümlülüklerin  yerine  getirilmesi  ve  gerekli 

ted irleri  alı ası kişisel erileri  işle e a açları ı oluştur aktadır. 
 Tedarikçi / alt iş ere  çalışa ları ı  kişisel erileri de Kuru u uz a işle e il ektedir. Niteki  

 sayılı Ka u da asıl iş ere e iş sağlığı e gü e liği ile ilgili olarak aşka işyeri de  gele  

çalışa lar ile ilgili olarak ko trol edil esi gereke  elgeler e ilgiler elirtil iş ulu aktadır. 
Ay ı şekilde  sayılı iş ka u u da e  sayılı Sosyal Sigortalar e Ge el Sağlık Sigortası 
Kanunu’ da da alt iş ere  işçileri e geçi i işçiler ile ilgili asıl iş ere e yükü lülükler getiril iş e 

u kapsa da ko trol edil esi gereke  hususlar elirtil iştir. Bu a göre tedarikçi e aşka 
iş ere e ağlı olarak işyeri izde çalışa  işçileri  kişisel erileri i  işle esi aşta söz ko usu 
yasal düzelmeler ol ak üzere işlet e izi  eşru e faatleri e daya aktadır.   

  Kişisel eriler, ayrı a: 
 Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 
 Bilgi gü e liği süreçleri i  yürütül esi 
 Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi 
 Eğiti  faaliyetleri i  yürütül esi  
 Erişi  yetkileri i  yürütül esi 



 Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi 
 Fi a s e uhase e işleri i  yürütül esi 
 Fir a/ürü /hiz etlere ağlılık süreçleri i  yürütül esi 
 Fiziksel eka  gü e liği i  te i i 
 Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi 
 Hukuk işleri i  taki i e yürütül esi 
 İç de eti /soruştur a/istih arat faaliyetleri i  yürütül esi 
 İletişi  faaliyetleri i  yürütül esi 
 Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi 
 Müşteri ilişkileri süreçleri i  yürütül esi 
 Müşteri e u iyeti e yö elik aktivitelerin yürütülmesi 
 Organizasyon ve etkinlik yönetimi 
 Pazarla a a aliz çalış aları ı  yürütül esi 
 Perfor a s değerle dir e süreçleri i  yürütül esi 
 Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi 
 Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 
 Saklama e arşi  faaliyetleri i  yürütül esi 
 Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi 
 Sözleş e süreçleri i  yürütül esi 
 Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi 
 Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi 
 Talep / şikayetleri  taki i 
 Taşı ır al e kay akları  gü e liği i  te i i 
 Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 
 Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 
 Veri soru lusu operasyo ları ı  gü e liği i  te i i 
 Ya a ı perso el çalış a e otur a iz i işle leri  
 Yatırı  süreçlerinin yürütülmesi 
 Yetkili kişi, kuru  e kuruluşlara ilgi eril esi 
 Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi 
 Ziyaretçi kayıtları ı  oluşturul ası e taki i a a ıyla 

Biri leri izde işle ektedir. 
  İş sağlığı e gü e liği, ge el gü e lik, ürü  gü e liği a açlarıyla işyeri de ka era ile izle e 

faaliyeti, Şirketi  eşru e faatleri dikkate alı arak, ziyaretçileri izi , u kapsa da erisi 
işle e  kişileri  e özellikle çalışa ları  te el hak e özgürlükleri e zarar er e ek kaydıyla 
gerçekleştiril ektedir. 

 

4.  BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE 
ANONİMLEŞTİRİLMESİ 

 
Şirketi iz, Türk Ceza Ka u u’nun 138.maddesinde ve KVK Kanunu’ u  . addesi de düze le diği 
üzere ilgili kanun hükü leri e uygu  olarak işle iş ol ası a rağ e , işle esi i gerektire  
se epleri  ortada  kalk ası hâli de Şirketi izi  ke di kararı a isti ade  eya kişisel eri sahi i i  
tale i üzeri e kişisel eriler sili ir, yok edilir eya a o i  hâle getiril ektedir. 
 

I.  KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE SAKLAMA SÜRELERİ 
Şirketi iz, ilgili ka u larda e e zuatta ö görül esi duru u da kişisel erileri ilgili e zuatta 

elirtile  süre oyu a sakla aktadır.  Kişisel erileri  e kadar süre oyu a sakla ası 
gerektiği e ilişki  e zuatta ir süre düze le e işse, kişisel eriler şirketi izi  o eriyi işlerke  



su duğu hiz etlerle ağlı olarak Şirketi izi  uygula aları e ti ari yaşa ı ı  tea ülleri uyarı a 
işle esi i gerektire  süre kadar işle ekte, daha so ra sili ekte, yok edilmekte veya anonim hale 

getiril ektedir. Kişisel erileri  işle e a a ı so a er iş, ilgili e zuat e şirketi  elirlediği 
sakla a süreleri i  de so u a geli işse; kişisel eriler yal ız a olası hukuki uyuş azlıklarda delil 
teşkil et esi eya kişisel eriye ağlı ilgili hakkı  ileri sürüle il esi eya sa u a ı  tesis edil esi 
a a ıyla sakla a il ektedir. Buradaki süreleri  tesisi de ahsi geçe  hakkı  ileri sürüle il esi e 
yö elik za a aşı ı süreleri ile za a aşı ı süreleri i  geç esi e rağ e  daha ö e ay ı ko ularda 
Şirketi ize yö eltile  taleplerdeki ör ekler esas alı arak sakla a süreleri elirle ektedir. Bu 
duru da sakla a  kişisel erilere herha gi ir aşka a açla erişil e ekte e a ak ilgili hukuki 
uyuş azlıkta kulla ıl ası gerektiği za a  ilgili kişisel erilere erişi  sağla aktadır. Burada da ahsi 
geçe  süre so a erdikte  so ra kişisel eriler sili ekte, yok edil ekte eya a o i  hale 
getirilmektedir. 
 

II. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ 
Türk Ceza Kanunu’nun 138.Maddesinde ve KVK Kanunu’ u  . addesi de düze le diği üzere ilgili 
ka u  hükü leri e uygu  olarak işle iş ol ası a rağ e , işle esi i gerektire  se epleri  
ortada  kalk ası hâli de Şirketi izi  ke di kararı a isti ade  eya kişisel veri sahibinin talebi 

üzeri e kişisel eriler sili ekte, yok edil ekte eya a o i  hâle getiril ektedir.  Bu kapsamda 

Şirketi iz ilgili yükü lülüğü ü u ölü de açıkla a  yö te lerle yeri e getir ektedir.  
 

1.  Kişisel Verileri  Sili esi 
 
A.  Kişisel Verileri  Sili esi İşle i 
Şirketi iz ilgili ka u  hükü leri e uygu  olarak işle iş ol ası a rağ e , işle esi i gerektire  
se epleri  ortada  kalk ası hâli de ke di kararı a isti ade  eya kişisel eri sahi i i  tale i üzeri e 
kişisel erileri sile e ilir. Kişisel erileri  sili esi, kişisel erileri  ilgili kulla ı ılar içi  hiç ir şekilde 
erişile ez e tekrar kulla ıla az hale getiril esi işle idir. Şirketi iz e, sili e  kişisel erileri  ilgili 
kulla ı ılar içi  erişile ez e tekrar kulla ıla az ol ası içi  gerekli her türlü tek ik e idari ted irler 
alı aktadır. 
 

B.  Kişisel Verileri  Sili esi Süre i 
Kişisel erileri  sili esi işle i de izle esi gereke  süreç aşağıdaki gi idir: 
● Sil e işle i e ko u teşkil ede ek kişisel erileri  elirle esi. 

● Erişi  yetki e ko trol atrisi ya da e zer ir siste  kulla arak her ir kişisel eri içi  ilgili 
kulla ı ıları  tespit edil esi. 
● İlgili kulla ı ıları  erişi , geri getir e, tekrar kulla a gi i yetkileri i  e yö te leri i  

tespit edilmesi. 

● İlgili kulla ı ıları  kişisel eriler kapsa ı daki erişi , geri getir e, tekrar kulla a yetki e 

yö te leri i  kapatıl ası e ortada  kaldırıl ası. 
 

C. Kişisel Verileri  Sili esi Yö te leri 
Kişisel eriler çeşitli kayıt orta ları da sakla a ildikleri de  kayıt orta ları a uygu  yö te lerle 

silinmektedir. 
 

2. Kişisel Verileri  Yok Edil esi 
 
A. Kişisel Verileri  Yok Edil esi İşle i 
Şirketi iz ilgili ka u  hükü leri e uygu  olarak işle iş ol ası a rağ e , işle esi i gerektire  
se epleri  ortada  kalk ası hâli de ke di kararı a isti ade  eya kişisel eri sahi i i  tale i üzeri e 
kişisel erileri yok ede ilir. Kişisel erileri  yok edilmesi, kişisel verileri  hiç ki se tarafı da  hiç ir 



şekilde erişile ez, geri getirile ez ve tekrar kulla ıla az hale getiril esi işle idir. Şirketi iz, 
kişisel erileri  yok edil esiyle ilgili gerekli her türlü tek ik e idari ted irleri al aktadır. 
 

B.  Kişisel Verileri  Yok Edil esi Yö te leri 
Kişisel erileri  yok edil esi içi , erileri  ulu duğu tü  kopyalar tespit edilir e erileri  ulu duğu 
sistemler tek tek yok edilir. 

3.  Kişisel Verileri  A o i  Hale Getiril esi 
 
A.  Kişisel Verileri  A o i leştiril esi İşle i 
Kişisel erileri  a o i leştiril esi, kişisel erileri  aşka erilerle eşleştirilerek dahi hiç ir surette 
ki liği elirli eya elirle e ilir ir gerçek kişiyle ilişkile dirile eye ek hâle getiril esidir. Şirketi iz, 
hukuka uygu  olarak işle e  kişisel erileri  işle esi i gerektire  se epler ortada  kalktığı da 
kişisel erileri a o i leştire il ektedir. Kişisel eriler, eri soru lusu eya alı ı grupları tarafı da  
geri dö dürül esi e/ eya erileri  aşka erilerle eşleştiril esi gi i kayıt orta ı e ilgili faaliyet 
ala ı açısı da  uygu  tek ikleri  kulla ıl ası yoluyla dahi ki liği elirli eya elirle e ilir ir gerçek 
kişiyle ilişkile dirile ez hale getiril esi suretiyle a o i leştiril esi gerçekleştiril ektedir. Şirketi iz, 
kişisel erileri  a o i  hale getiril esi içi  gerekli her türlü tek ik e idari ted irleri al aktadır.  
 
KVK Kanunu’ u  . addesi e uygu  olarak a o i  hale getiril iş ola  kişisel eriler araştır a, 
pla la a e istatistik gi i a açlarla işle e ilir. Bu tür işle eler KVK Ka u u kapsa ı dışı da olup, 
kişisel eri sahi i i  açık rızası ara aya aktır.   
 

B.  Kişisel Verileri  A o i leştiril esi Yö te leri 
A o i  hale getir e, ir eri kü esi deki tü  doğruda  e/ eya dolaylı ta ı layı ıları  çıkartılarak 
ya da değiştirilerek, ilgili kişi i  ki liği i  sapta a il esi i  e gelle esi eya ir grup eya 
kala alık içi de ayırt edile ilir ol a özelliği i, ir gerçek kişiyle ilişkile dirile eye ek şekilde 
kaybetmesidir. Bu özelliklerin engellenmesi veya kaybedilmesi so u u da elli ir kişiye işaret 
et eye  eriler, a o i  hale getiril iş eri sayılır. A o i  hale getir edeki a aç, eri ile u eri i  
ta ı ladığı kişi arası daki ağı  kopartıl asıdır. Kişisel eri i  tutulduğu eri kayıt siste i deki 
kayıtlara uygula a  oto atik ola  eya ol aya  grupla a, askele e, türet e, ge elleştir e, 
rastgele hale getir e gi i yö te lerle yürütüle  ağ kopar a işle leri i  hepsi e a o i  hale 
getir e yö te leri adı erilir. Bu yö te leri  uygula ası so u u da elde edile  erilerin belirli bir 

kişiyi ta ı laya az ol ası gerek ektedir. 
 

5.  BÖLÜM: İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI 
 

I.  İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARININ KAPSAMI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 
 

1.  İlgili Kişileri  Hakları 
Şirketi iz e kişisel erisi işle e  kişiler aşağıda yer ala  haklara sahiptir:   

 Kişisel eri işle ip işle ediği i öğre e,  
 Kişisel erileri işle işse u a ilişki  ilgi talep et e,  
 Kişisel erileri  işle e a a ı ı e u ları  a a ı a uygu  kulla ılıp kulla ıl adığı ı 

öğre e,  
 Yurt içi de eya yurt dışı da kişisel erileri  aktarıldığı üçü ü kişileri il e,  
 Kişisel erileri  eksik eya ya lış işle iş ol ası hâli de u ları  düzeltil esi i iste e e u 

kapsa da yapıla  işle i  kişisel erileri  aktarıldığı üçü ü kişilere ildiril esi i iste e,  
 KVK Kanunu ve ilgili diğer ka u  hükü leri e uygu  olarak işle iş ol ası a rağ e , 

işle esi i gerektire  se epleri  ortada  kalk ası hâli de kişisel erileri  sili esi i eya 



yok edil esi i iste e e u kapsa da yapıla  işle i  kişisel erileri  aktarıldığı üçü ü 
kişilere bildirilmesini isteme,  

 İşle e  erileri  ü hasıra  oto atik siste ler asıtasıyla a aliz edil esi suretiyle kişi i  
ke disi aleyhi e ir so u u  ortaya çık ası a itiraz et e,  

 Kişisel erileri  ka u a aykırı olarak işle esi se e iyle zarara uğra ası hâli de zararı  
giderilmesini talep etme.  

 

2. İlgili Kişileri  Hakları ı Kulla ası 
İlgili Kişileri  KVK Ka u u’ u  . addesi i  . fıkrası gereği e yukarıda elirtile  hakları ı 
kulla akla ilgili talepleri i, aşağıdaki yö te lerle Şirketi ize ilet esi gerekli ve yeterlidir; 
 

 
Başvuru 
Yöntemi 

Başvuru u  
 Yapıla ağı Adres 

Başvuru Gö deri i de Belirtile ek Bilgi 

  

Şahse  Başvuru     
Baş uru 

sahibinin   
Zarfı  üzeri e Kişisel 

Bizzat gelerek İ es Sa . Sitesi A Blok . Sok. 
No:1A Y. Dudullu 

Ü ra iye / İsta ul  

Verileri  Koru ası Ka u u 

Ki liği i te sik Kapsa ı da Bilgi Tale i  

Edici belge ile Yazıla aktır. 
Baş ur ası      

      

İadeli Taahhütlü 
Mektup 

İ es Sa . Sitesi A Blok . Sok. 
No:1A Y. Dudullu 

Ü ra iye / İsta ul 

Tebligat zarfı a Kişisel Verileri  Koru ası 
Ka u u Kapsa ı da Bilgi Tale i  yazıla aktır 

      

      

Güvenli     
Elektronik imza    E-posta ı  ko u kıs ı a 

İle i zala arak 
      tandemt@hs01.kep.tr 

 
Kişisel Verileri  Koru ası 

Kayıtlı Elektro ik   Kanunu Bilgi Talebi  
Posta (KEP)   Yazıla aktır. 
Yoluyla     
 

Baş uruda; 
Ad, soyada e aş uru yazılı ise i za, T.C. ata daşları içi  T.C. Ki lik Nu arası, ya a ılar içi  
uyruğu, pasaport u arası eya arsa ki lik u arası, te ligata esas yerleşi  yeri eya iş yeri adresi, 

arsa ildiri e esas elektro ik posta adresi, telefo  e faks u arası, talep ko usu, ulu ası 
zoru ludur. Ko uya ilişki  ilgi e elgeler de aş uruya ekle ir. 
 
Kişisel eri sahipleri adı a üçü ü kişiler tarafı da  talepte ulu ul ası ü kü  değildir.  Kişisel eri 
sahi i i  ke disi dışı da ir kişi i  talepte ulu ası içi  ko uya ilişki  olarak kişisel eri sahi i 



tarafı da  aş uruda ulu a ak kişi adı a düze le iş özel vekâletname ulu alıdır. Kişisel eri 
sahi i olarak sahip olduğu uz e yukarıda elirtile  hakları ızı kulla ak içi  yapa ağı ız e 
kulla ayı talep ettiği iz hakka ilişki  açıkla aları ızı içere  aş uruda; talep ettiği iz hususu  açık 
ve anlaşılır ol ası, talep ettiği iz ko u u  şahsı ız ile ilgili ol ası eya aşkası adı a hareket ediyor 
ise iz u ko uda özel olarak yetkili ol a ız e yetki izi elgele diril esi, aş uru u  ki lik e adres 

ilgileri i içer esi e aş uruya ki liği izi te sik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 
 
Kişisel eri sahipleri adı a üçü ü kişiler tarafı da  talepte ulu ul ası ü kü  değildir.  Kişisel eri 
sahi i i  ke disi dışı da ir kişi i  talepte ulu ası içi  ko uya ilişki  olarak kişisel eri sahi i 
tarafı da  aş uruda ulu a ak kişi adı a düze le iş özel ekâlet a e ulu alıdır.  
 
Veri sahipleri e ilişki  aş uru for u, Şirketi izi  e  sitesi de e ut ulu aktadır.  
 
 

3.  Başvurulara Cevap Veril esi 
Kişisel eri sahi i i , tale i i ö görüle  usule uygu  olarak Şirketi ize ilet esi duru u da 
Şirketi iz tale i  iteliği e göre e  kısa sürede e e  geç otuz gü  içi de ilgili tale i ü retsiz olarak 
so uçla dıra aktır.  A ak, işle i  ayrı a ir aliyeti gerektir esi hâli de, Şirketi iz tarafı da  

aş uru sahi i de  KVK Kurulu a elirle e  tarifedeki ü ret alı a aktır.  Şirketi iz, aş uruda 
ulu a  kişi i  kişisel eri sahi i olup ol adığı ı tespit et ek adı a ilgili kişide  ilgi talep ede ilir. 

Şirketi iz, kişisel eri sahi i i  aş urusu da yer ala  hususları etleştir ek adı a, kişisel eri 
sahi i e aş urusu ile ilgili soru yö elte ilir. Baş urular Şirketi izi  İlgili Kişi Başvuru Prosedürü"ne 

göre Şirketi iz içi de yö etil ektedir. 
 

6.  BÖLÜM:  KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 
 

I.  KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ 
TEDBİRLER 
Şirketi iz, kişisel erileri  hukuka uygu  işle esi i sağla ak içi  gerekli tü  tek ik e idari 
ted irler al aktadır. Bu kapsa da,  
 
 Şirketi iz kapsa ı da VERBİS sistemine uyumlu Veri Envanteri çıkarıl akta Data Mappi g , 

urada hukuka e a a a uygu luk de eti leri yapıl aktadır.  
 Şirketi izi  ilgili kişilere ait aydı lat a yükü lülüğü ü  eksiksiz olarak e doğru içi de yeri e 

getirilebilmesi için Kişisel Verileri  İşle esi de Aydı lat a Esasları Politikası  yürürlüğe 
ko ul uş ulu aktadır.  

 Çalışa lar, kişisel erileri  koru ası hukuku e kişisel erileri  hukuka uygu  olarak işle esi 
konusunda bilgilendirilmektedir.   

 Şirketi izi  yürüt üş olduğu tü  faaliyetler detaylı olarak tü  iş iri leri özeli de a aliz 
edilerek, u a aliz eti esi de ilgili iş iri leri i  gerçekleştir iş olduğu faaliyetler özeli de 
kişisel eri işle e faaliyetleri ortaya ko ul aktadır.   

 Şirketi izi  iş iri leri i  yürüt üş olduğu kişisel eri işle e faaliyetleri; u faaliyetleri   
Sayılı Ka u ’u  aradığı kişisel eri işle e şartları a uygu luğu  sağla ası içi  yeri e 
getirile ek ola  gereklilikler her ir iş iri i e yürüt üş olduğu detay faaliyet özelinde 

belirlenmektedir.   
 Şirketi iz ile çalışa lar arası daki hukuki ilişkiyi yö ete  sözleş e e elgelere, Şirketi  

tali atları e ka u la getirile  istis alar dışı da, kişisel erileri işle e e, ifşa et e e e 



kulla a a yükü lülüğü getire  kayıtlar ko ul akta e u ko uda çalışa ları  farkı dalığı 
yaratıl akta e de eti ler yürütül ektedir.   

 Şirketi iz ile Şirketi izi  soru lu olduğu erileri işleye  üçü ü taraflar arası daki hukuki 
ilişkiyi yö ete  sözleş e e elgelere, Şirketi  tali atları e ka u la getirile  istis alar dışı da, 
kişisel erileri işle e e, ifşa et e e e kulla a a yükü lülüğü getire  kayıtlar ko ul akta 
ve bu konuda Üçü ü Taraflarla Gizlilik Ve Kişisel Verileri  Koru ası Esasları Politikası  

yürürlüğe ko ul uş ulu ul aktadır . 
 

II. ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİNDE ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER 
KVK Ka u u ile ir takı  kişisel erilere, hukuka aykırı olarak işle diği de kişileri  ağduriyeti e 

eya ayrı ılığa se ep ol a riski ede iyle özel ö e  atfedil iştir. Bu eriler; ırk, et ik köke , siyasi 
düşü e, felsefi i a ç, di , ezhep eya diğer i a çlar, kılık e kıyafet, der ek, akıf ya da se dika 
üyeliği, sağlık, i sel hayat, eza ahkû iyeti e gü e lik ted irleriyle ilgili eriler ile iyo etrik e 
genetik verilerdir.  Şirketi iz tarafı da , KVK Ka u u ile özel nitelikli  olarak belirlenen ve hukuka 

uygu  olarak işle e  özel itelikli kişisel erileri  koru ası da hassasiyetle da ra ıl aktadır. Bu 
kapsa da, Şirketi iz tarafı da , kişisel erileri  koru ası içi  alı a  tek ik e idari ted irler, özel 

itelikli kişisel eriler akı ı da  öze le uygula akta e gerekli de eti ler sağla aktadır.  Bu 

kapsamda; 
  Özel itelikli kişisel erileri  gü e liği e e işle e esasları a ilişki  olarak Özel Verilerin 

İşle esi Politikası  hazırla ıştır. 
  Özel itelikli kişisel erileri  işle esi süreçleri de yer ala  çalışa lara yö elik, Ka u  e u a 

ağlı yö et elikler ile özel itelikli kişisel eri gü e liği ko uları da düze li olarak eğiti ler 
verilmekte, gizlilik sözleş eleri yapıl akta, erilere erişi  yetkisi e sahip kulla ı ıları , yetki 
kapsa ları e süreleri et olarak ta ı la akta, yetki ko trolleri gerçekleştiril ekte, göre  
değişikliği ola  ya da işte  ayrıla  çalışa ları  u ala daki yetkileri i  derhal kaldırıl akta e u 
kapsa da, eri soru lusu tarafı da  ke disi e tahsis edile  e a ter iade alı aktadır. 

  Özel itelikli kişisel erileri  işle diği, uhafaza edildiği e/ eya erişildiği orta lar, elektro ik 
orta  ise eriler kriptografik yö te ler kulla ılarak muhafaza edilmektedir. Kriptografik 

a ahtarlar gü e li e farklı orta larda tutul akta eriler üzeri de gerçekleştirile  tü  
hareketleri  işle  kayıtları gü e li olarak logla akta, erileri  ulu duğu orta lara ait 
güvenlik güncellemeleri takip edilmekte e gerekli gü e lik testleri yapıl akta, test so uçları 
kayıt altı a alı aktadır. 

  Verilere ir yazılı  ara ılığı ile erişil esi duru u da u yazılı a ait kulla ı ı yetkile dir eleri 
yapıl akta, u yazılı ları  gü e lik testleri düze li olarak yapıl akta, test so uçları kayıt altı a 
alı aktadır. Verilere uzakta  erişi  gerekiyorsa e  az iki kade eli ki lik doğrula a siste i 
sağla aktadır. 

  Özel itelikli kişisel erileri  işle diği, uhafaza edildiği e/ eya erişildiği orta lar, fiziksel 
ortam ise, özel itelikli kişisel erileri  ulu duğu orta ı  iteliği e göre yeterli gü e lik 
ö le leri elektrik kaçağı, ya gı , su askı ı, hırsızlık . duru lara karşı  alı akta, u 
orta ları  fiziksel gü e liği sağla arak yetkisiz giriş çıkışlar e gelle ektedir. 

  Özel itelikli kişisel eriler aktarıla aksa, erileri  e-posta yoluyla aktarıl ası gerekiyorsa şifreli 
olarak kurumsal e-posta adresiyle eya Kayıtlı Elektro ik Posta KEP  hesa ı kulla ılarak 
aktarıl ası sağla aktadır. 

  Özel Veriler, Bellek, CD, DVD gi i orta lar yoluyla aktarıl ası gerekiyorsa kriptografik 
yö te lerle şifrele ekte e kriptografik a ahtar farklı orta da tutul aktadır.  

  Özel erileri , farklı fiziksel orta lardaki su u ular arası da aktar a gerçekleştiriliyorsa, 
su u ular arası da VPN kurularak eya sFTP yö te iyle eri aktarı ı gerçekleştiril ektedir. 
Özel erileri  kâğıt orta ı yoluyla aktarı ı gerekiyorsa e rakı  çalı ası, kay ol ası ya da 
yetkisiz kişiler tarafı da  görül esi gi i risklere karşı gerekli ö le ler alı akta e e rak 

gizlilik dereceli belgeler  for atı da gö deril ektedir. 



  Yukarıda elirtile  ö le leri  ya ı sıra Kişisel Verileri Koru a Kuru u u  i ter et sitesi de 
yayı la a  Kişisel Veri Gü e liği Reh eri de elirtile  uygu  gü e lik düzeyi i te i  et eye 
yönelik tek ik e idari ted irler de dikkate alı aktadır. 

 

III. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİNİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ 
TEDBİRLER 

Şirketi iz, kişisel erileri  ted irsizlikle eya yetkisiz olarak açıkla ası ı, erişi i i, aktarıl ası ı 
eya aşka şekillerdeki tü  hukuka aykırı erişi i ö le ek içi  tek ik e idari ted irler al aktadır.  

 

1. Kişisel Verileri  Hukuka Aykırı Erişi i i E gelle ek içi  Alı a  Tek ik Ted irler  
Şirketi iz tarafı da  kişisel erileri  hukuka aykırı erişi i i e gelle ek içi  alı a  aşlı a tek ik 
ted irler aşağıda sırala aktadır:  
 
A.  Si er Güve liği  Sağla ası 
Kişisel eri gü e liği i  sağla ası içi  ö elikle si er gü e lik ürü leri kulla ıl akta a ak ted irler 

u u la sı ırlı ırakıl a aktadır. Gü e lik du arı e ağ geçidi gi i ted irler alı aktadır. 
Kulla ıl aya  yazılı  e ser isler ihazlarda  kaldırıl aktadır.  
 

B.  Yazılı  gü elle eleri 
Yama yönetimi ve yazılı  gü elle eleri ile yazılı  e do a ı ları  düzgü  ir şekilde çalış ası e 
siste ler içi  alı a  gü e lik ted irleri i  yeterli olup ol adığı ı  düze li olarak ko trol edil esi 
sağla aktadır.  
 

C. Erişi  Sı ırla aları 
Kişisel eri içere  siste lere erişi  de sı ırla dırıl aktadır. Bu kapsa da çalışa lara, yap akta 
oldukları iş e göre ler ile yetki e soru lulukları içi  gerekli olduğu ölçüde erişi  yetkisi ta ı akta 

e kulla ı ı adı e şifre kulla ıl ak suretiyle ilgili siste lere erişi  sağla aktadır. Söz ko usu şifre 
e parolalar oluşturulurke , kişisel ilgilerle ilişkili e kolay tah i  edile ek raka  ya da harf dizileri 

yeri e üyük küçük harf, raka  e se ollerde  oluşa ak ko i asyo ları  ter ih edil esi 
sağla aktadır. Bu a ağlı olarak, erişi  yetki e ko trol atrisi oluşturul aktadır. 
 

D.  Şifrele e 

Güçlü şifre e parola kulla ı ı ı  ya ısıra, şifre girişi de e e sayısı ı  sı ırla dırıl ası, düze li 
aralıklarla şifre e parolaları  değiştiril esi i  sağla ası, yö eti i hesa ı e ad i  yetkisinin sadece 

ihtiyaç olduğu duru larda kulla ıl ası içi  açıl ası e eri soru lusuyla ilişikleri kesile  çalışa lar 
içi  za a  kay et eksizi  hesa ı  sili esi ya da girişleri  kapatıl ası gi i yö te lerle erişi i  
sı ırla dırıl ası yapıl aktadır. 
 

E.  A ti Virus Yazılı ları 
Kötü a açlı yazılı larda  koru ak içi  ayrı a, ilgi siste  ağı ı düze li olarak taraya  e tehlikeleri 
tespit ede  a ti irüs, a tispa  gi i ürü ler kulla ıl akta, ayrı a u lar gü el tutularak gereke  
dosyalar düzenli olarak taran aktadır. Farklı i ter et siteleri e/ eya o il uygula a ka alları da  
kişisel eri te i  edile ekse, ağla tıları  SSL ya da daha gü e li ir yol ile gerçekleştiril esi 
sağla aktadır. 
 

F.  Kişisel Veri Güve liği i  Taki i 
 Bilişi  ağları da ha gi yazılı  e ser isleri  çalıştığı ı  ko trol edil esi, 
 Bilişi  ağları da sız a eya ol a ası gereke  ir hareket olup ol adığı ı  elirle esi, 
 Tü  kulla ı ıları  işle  hareketleri kaydı ı  düze li olarak tutul ası log kayıtları gi i , 
 Gü e lik soru ları ı  ü kü  olduğu a hızlı ir şekilde raporla ası, 



Gerçekleştiril ekte, çalışa ları  siste  e ser islerdeki gü e lik zafiyetleri i ya da u ları kulla a  
tehditleri ildir esi içi  res i ir raporla a prosedürü oluşturul aktadır. 
Bilişi  siste i i  çök esi, kötü iyetli yazılı , ser is dışı ırak a saldırısı, eksik eya hatalı eri girişi, 
gizlilik e ütü lüğü oza  ihlaller, ilişi  siste i i  kötüye kulla ıl ası gi i iste eye  olaylarda 
deliller topla akta e gü e li ir şekilde sakla aktadır. 
 

G.  Kişisel Veri İçere  Orta ları  Güve liği i  Sağla ası 
Kişisel eriler, eri soru luları ı  yerleşkeleri de yer ala  ihazlarda ya da kâğıt orta ı da sakla ıyor 
ise, u ihazları  e kağıtları  çalı ası eya kay ol ası gi i tehditlere karşı fiziksel gü e lik 
önlemleri alı aktadır. Kişisel erileri  yer aldığı fiziksel orta ları  dış risklere ya gı , sel .  karşı 
uygu  yö te lerle koru akta e u orta lara giriş / çıkışlar ko trol altı a alı aktadır. 
 
Kişisel eriler elektro ik orta da ise, kişisel eri gü e liği ihlali i ö le ek içi  ağ ileşe leri arası da 
erişi  sı ırla dırıla il ekte eya ileşe leri  ayrıl ası sağla aktadır.  
 
Ay ı se iyedeki ö le ler Şirket yerleşkesi dışı da yer ala  e Şirkete ait kişisel eri içere  kâğıt 
orta ları, elektro ik orta  e ihazlar dizüstü ilgisayar, ep telefo u, flaş ellekler  içi  de 
alı aktadır. Elektro ik posta ya da posta ile aktarıla ak kişisel erileri  de dikkatli ir şekilde e 
yeterli ted irler alı arak gönderilmektedir.  
 
Çalışa ları  şahsi elektro ik ihazları ile ilgi siste  ağı a erişi  sağla ası duru u da u lar içi  de 
yeterli gü e lik ted irleri alı aktadır. 
 
Kişisel eri içere  ihazları  kay ol ası eya çalı ası gi i duru lara karşı erişi  kontrol 

yetkile dir esi e/ eya şifrele e yö te leri i  kulla ıl ası yö te i uygula aktadır. Bu 
kapsa da şifre a ahtarı, sade e yetkili kişileri  erişe ile eği orta da sakla akta e yetkisiz erişi  
önlenmektedir.  
 
Kişisel eri içere  kâğıt orta ı daki e raklar da kilitli ir şekilde e sade e yetkili kişileri  erişe ile eği 
orta larda sakla akta, söz ko usu e raklara yetkisiz erişi  ö le ektedir. 
 

H.  Kişisel Verileri  Bulutta Depola ası 
Kişisel erileri  ulutta depola ası uygula aları a da gerektiği de aş urula il ektedir. Bu 
duru da, ulut depola a hiz eti sağlayı ısı tarafı da  alı a  gü e lik ö le leri i  de yeterli e 
uygu  olup ol adığı ı  Şirket tarafı da  değerle diril esi gerek ektedir. Bu kapsa da, KVK 
Kurulunun rehber ve tavsiyeleri de elirtile  ö le ler dikkate alı aktadır. 
 

I. Bilgi Tek olojileri Siste leri Tedariki, Geliştir e ve Bakı ı 
Şirket tarafı da  ye i siste leri  tedariki, geliştiril esi eya e ut siste leri  iyileştiril esi ile ilgili 
ihtiyaçlar belirlenirken güvenlik gereksi i leri göz ö ü e alı aktadır. 
 

J. Kişisel Verileri  Yedekle esi 
Kişisel erileri  herha gi ir se eple zarar gör esi, yok ol ası, çalı ası eya kay ol ası gi i 
hallerde Şirket yedekle e  erileri kulla arak e  kısa sürede faaliyete geç eyi sağla aktadır. 
Yedekle e  kişisel eriler sade e siste  yö eti isi tarafı da  erişile ilir olup, eri seti yedekleri ağ 
dışı da tutul aktadır.  
 

2. Kişisel Verileri  Hukuka Aykırı Erişi i i E gelle ek içi  Alı a  İdari Ted irler  
Şirketi iz tarafı da  kişisel erileri  hukuka aykırı erişi i i e gelle ek içi  alı a  aşlı a idari 
ted irler aşağıda sırala aktadır:  



  Çalışa lar, kişisel erilere hukuka aykırı erişi i e gelle ek içi  alı a ak tek ik ted irler 
ko usu da ilgile diril ekte e eğitil ektedir.  

  Çalışa lar, öğre dikleri kişisel erileri KVK Ka u u hükü leri e aykırı olarak aşkası a 
açıklaya aya ağı e işle e a a ı dışı da kulla a aya ağı e u yükü lülüğü  göre de  
ayrıl aları da  so ra da de a  ede eği ko usu da ilgile diril ekte e u doğrultuda 
ke dileri de  gerekli taahhütler alı aktadır.  

  Kişisel Veri Gü e liği Politikaları ı  e Prosedürler elirlenmekte, politika ve prosedürler 

kapsa ı da; düze li olarak ko troller yapıl akta, yapıla  ko troller elgele ekte, 
geliştiril esi gereke  hususlar elirle ektedir. Yi e, her kişisel eri kategorisi içi  ortaya 
çıka ile ek riskler ile gü e lik ihlalleri i  asıl yö etile eği de açıkça elirle ektedir. 

  Kişisel Verileri  Mü kü  Olduğu a Azaltıl ası: Kişisel eriler, doğru e gü el ol alı, ilgili 
e zuatta ö görüle  eya işle dikleri a aç içi  gerekli ola  süre kadar uhafaza edil elidir. 

A ak, doğru ol aya , gü elliği i yitir iş e herha gi ir a a a hiz et et eye  erilere hala 
ihtiyaç olup ol adığı ı  değerle diril ekte e ihtiyaç duyul aya  kişisel eriler ise kişisel eri 
sakla a e i ha politikası ile sili ekte, yok edil ekte eya a o i  hale getirilmektedir. 

  Veri İşleye ler ile İlişkileri  Yö eti i: Şirket BT ihtiya ı ı karşıla ak içi  eri işleye lerde  
hiz et aldığı za a , hiz et alırke  söz ko usu eri işleye leri  kişisel eriler ko usu da e  az 
ke dileri tarafı da  sağla a  gü e lik se iyesi i sağla dığı da  e i  olarak işle  
yapıl aktadır. Bu kapsa da, eri işleye  ile i zala a  sözleş elere kişisel erileri  koru ası 
ile ilgili koruyucu düzenlemeler getirilmektedir. 

 

IV.  KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ ORTAMLARDA SAKLANMASI 
Şirketi iz, kişisel erileri  gü e li orta larda sakla ası e hukuka aykırı a açlarla yok edil esi i, 
kay ol ası ı eya değiştiril esi i ö le ek içi  tek olojik i kâ lar e uygula a aliyeti e göre 
gerekli tek ik e idari ted irleri al aktadır.  
 

1.  Kişisel Verileri  Güve li Orta larda Sakla ası içi  Alı a  Tek ik Ted irler  
Şirketi iz tarafı da  kişisel erileri  gü e li orta larda sakla ası içi  alı a  aşlı a tek ik ted irler 
aşağıda sırala aktadır:  
  Kişisel erileri  gü e li orta larda sakla ası içi  tek olojik geliş elere uygu  siste ler 

kulla ıl aktadır.  
  Sakla a ala ları a yö elik tek ik gü e lik siste leri kurul akta, alı a  tek ik ö le ler 

periyodik olarak Şirketi iz e elirle e  de eti  eka iz ası tarafı da  de etle ekte, risk 
teşkil ede  hususlar ye ide  değerle dirilerek gerekli tek olojik çözü  üretil ektedir.  

  Kişisel erileri  gü e li ir içi de sakla ası ı sağla ak içi  hukuka uygu  ir içi de tü  
gerekli altyapılar kulla ıl aktadır.  

 

2. Kişisel Verileri  Güve li Orta larda Sakla ası içi  Alı a  İdari Ted irler  
Şirketi iz tarafı da  kişisel erileri  gü e li orta larda sakla ası içi  alı a  aşlı a idari ted irler 
aşağıda sırala aktadır: 
 Çalışa lar, kişisel erileri  gü e li ir içi de sakla ası ı sağla ak ko usu da 

bilgilendirilmektedirler.  
 Şirketi iz tarafı da  kişisel erileri  sakla ası ko usu da teknik gereklilikler sebebiyle 

dışarıda  ir hiz et alı ası duru u da, kişisel erileri  hukuka uygu  olarak aktarıldığı ilgili 
fir alar ile akdedile  sözleş elere; kişisel erileri  aktarıldığı kişileri , kişisel erileri  
koru ası a a ıyla gerekli gü e lik ted irleri i ala ağı a e ke di kuruluşları da u ted irlere 
uyul ası ı sağla a ağı a ilişki  hükü lere yer eril ekte e u ko uda Şirketi  Üçüncü 
Taraflarla İlişkilerde Kişisel Verileri  Koru ası Esasları  Politikası daki hükü lere göre 
hareket edilmektedir.  

 



V.  EĞİTİM 
 
 Şirketi iz, Kişisel Verileri  koru ası ko usu da çalışa ları a Politika e KVK Prosedürleri ile 

KVKK Düze le eleri kapsa ı da gerekli eğiti leri eril ektedir. 
  Eğiti lerde Özel Nitelikli Kişisel Verileri  ta ı ları a e koru ası a yönelik uygulamalara 

özellikle deği il ektedir. 
  Şirketi iz çalışa ı Kişisel Verilere fiziksel olarak eya ilgisayar orta ı da erişiyorsa, Şirketi iz 

ilgili çalışa ı a u erişi ler özeli de ör eği  erişile  ilgisayar progra ı  eğiti  eril ektedir. 
 

VI.  DENETİM 
 

1.  İş Biri leri i  Kişisel Verileri  Koru ası Ve İşle esi Ko usu da Farkı dalıkları ı  
Arttırıl ası Ve De eti i 

Şirketi iz, kişisel erileri  hukuka aykırı olarak işle esi i, erilere hukuka aykırı olarak erişil esi i 
ö le eye e erileri  uhafazası ı sağla aya yö elik farkı dalığı  artırıl ası içi  iş iri leri e 
gerekli ildiri leri  yapıl ası ı sağla aktadır.  
 

2.   İş Ortakları Ve Tedarikçileri  Kişisel Verileri  Koru ası Ve İşle esi 
Ko usu daki Farkı dalıkları ı  Arttırıl ası Ve De eti i 
Şirketi iz kişisel erileri  hukuka aykırı olarak işle esi i  ö le esi, erilere hukuka aykırı olarak 
erişil esi i  ö le esi e erileri  uhafazası ı sağla aya yö elik farkı dalığı  artırıl ası içi  iş 
ortakları a gerekli ilgile dir eler yap aktadır.  
 

3.  Kişisel Verileri  Koru ası Ko usu da Alı a  Ted irleri  De eti i 
Şirketi iz, iş u Politika e KVK Düze le eleri e Şirketi  tü  çalışa ları, depart a ları e 
yükle i ileri i  uygu  hareket ettiği i düze li olarak hiç ir ö  ildiri de ulu aksızı  her za a  e 
re ’se  de etle e hakkı ı haizdir e u kapsa da gerekli ruti  de eti leri yap akta eya 
yaptır aktadır. Bu de eti  so uçları Şirketi  iç işleyişi kapsa ı da değerle dirilir e alı a  
ted irleri  iyileştiril esi içi  gerekli faaliyetler yürütül ektedir. 
 
Kişisel Verileri  Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Duru u da Alı a ak Ted irler Şirketi iz, KVK Ka u u’nun 

12. maddesine uygu  olarak işle e  kişisel erileri  ka u i ol aya  yollarla aşkaları tarafı da  elde 
edil esi hali de u duru u e  kısa sürede ilgili kişisel eri sahi i e e KVK Kurulu’na bildirilmesini 

sağlaya  siste i yürüt ektedir. 
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