KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
GİRİŞ
Kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği insan haklarıyla ilgili uluslararası belgelerde ve
demokratik anayasalarda güvence altına alınmıştır. Kişinin nüfus kütüğündeki bilgileri,
iletişim bilgileri, etnik, ırksal bilgiler, din, mezhep, sağlık, eğitim ve ekonomik bilgileri kişisel
veridir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle, kişisel verilerin işlenmesi,
saklanması ve paylaşılması oldukça kolaylaşmıştır. İnternetin yaygınlaşması, akıllı telefonun
icadı ise, veri işleme ve paylaşmadan öte yaşamlarımızı yeniden şekillendirmiştir. Bugün, cep
telefonu kullanan pek çok kişinin, gerçek yaşamla paralel giden, sanal bir yaşamı
bulunmaktadır. Dijitalleşen yaşamlar, kişisel verilerin korunmasını daha hassas hale
getirmiştir.
Günümüzde gerek devlet gerekse özel sektör elektronik ortamda çeşitli hizmetler
vermektedir. Bu hizmetlerin verilebilmesi için kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi
gerekmektedir. Ancak kişisel verilerin işlenmesi beraberinde hak ihlallerini getirdiğinden
konuya ilişkin hukuksal düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Türkiye, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili uluslararası düzenlemeleri takip
etmektedir. Örneğin, Avrupa Konseyince hazırlanan 108 sayılı “Kişisel Nitelikteki Verilerin
Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşmeyi” 1981
yılında imzalamış ve 2016 yılında çıkarılan uygun bulma kanunu ile iç hukukumuzun bir
parçası haline getirmiştir. 2010 yılında Anayasada yapılan değişikliklerle kişisel verilerin
korunması anayasal bir hak haline getirilmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ise 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Veri sorumlusu sıfatıyla, K.B.A.T. İth. İhr. Proj. Taş. İnş. Bilişim Elektromekanik
Mümessilik Ve Dan. Tic. Ltd. Şti. (K.B.A.T.) olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve
saklanmasında gerekli özeni göstermekteyiz.
1. AMAÇ
Bu politikanın amacı; firmamızda işlenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir. Firmamızda kişisel veriler; 1982 Anayasası, uluslararası sözleşmeler,
24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeleri
ile ilgili mevzuata uygun bir şekilde işlenmekte ve saklanmaktadır.
2- KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ
K.B.A.T. tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle (fiziksel veya
elektronik ortam) toplanan kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri ile açık rıza hukuki sebebine dayanarak veya KVKK’ nın 5.
ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında
toplanmaktadır.

3. KAPSAM
Çalışan, çalışan adayı, tedarikçi, tedarikçi yetkilisi, müşteri, potansiyel müşteri,
potansiyel müşteri çalışanı, eğitmen, teknik servis çalışanı, hizmet sağlayıcılar, alt yüklenici
firma çalışanı, çalışanın anne-babası ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, firma sahipleri, dış
denetçi ilgili kişisi, şirket ortakları, yerli ve yabancı ziyaretçiler, danışmanlık hizmeti alınan
üçüncü şahıslar ile diğer üçüncü şahıslara ait kişisel veriler bu Politika kapsamındadır.
Firmamızda, kişisel veri işlenmesine ilişkin her türlü işlemlerde bu politika uygulanır.
4. KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKELERİ
- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Firmamızda kişisel veriler, dürüstlük
ilkesi çerçevesinde, hukuka uygun bir şekilde işlenmektedir. Hukuka uygunluk; anayasa başta
olmak üzere, uluslararası sözleşmeler, evrensel hukuk kuralları, kanunlar, cumhurbaşkanlığı
kararnameleri ve ikincil düzenlemelere uygun hareket etmektir. Dürüstlük, sözünde ve
davranışlarında doğruluktan ayrılmama halidir. Firmamız, kişisel veri işlerken bu ilke
çerçevesinde şeffaf bir şekilde hareket etmektedir.
- Doğruluk ve güncellik: Firmamız kişisel verilerin doğru tutulması konusunda ciddi
bir çaba göstermekte ve söz konusu bilgilerde değişiklik meydana geldiğinde güncelleme
yapmaktadır.
- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Firmamız, faaliyet alanlarıyla sınırlı
olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde kişisel veri işlemektedir. Açık rıza veya
mevzuata dayanmadan kişisel veri işlenmesi söz konusu değildir.
- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Kişisel veriler, firma
amaçlarıyla sınırlı ve gerektiği kadar, ölçülü bir şekilde işlenmektedir. Firma faaliyet alanıyla
ilgili olmayan kişisel veri işlenmemektedir. Veri işleme ile gerçekleştirilmesi istenen amaç
arasında makul, ölçülü bir denge bulunmaktadır.
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme: Firmamızda işlenen kişisel veriler; ilgili mevzuatta belirlenen veya
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar, Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası
hükümleri çerçevesinde saklanmakta ve imha edilmektedir.
5. KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI
5.1. Kişisel Veri
Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Bir kişiye ait, kimlik, iletişim, finans vb. bilgiler kişisel veridir.
Firmamızda kişisel veriler, aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanılarak
işlenmektedir.
-

Açık rıza
Kanun Hükmü
Sözleşmenin ifası
Veri sorumlusunun hukuki sorumluluğu
Hakkın tesisi, korunması, kullanılması
Veri sorumlusunun meşru menfaati
Verinin, veri sahibi tarafından alenileştirilmesi

- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
5.2. Özel Nitelikli Kişisel Veri
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, biyometrik ve genetik verileri özel
nitelikli kişisel veridir.
Firmamızda, özel nitelikli kişisel veriler aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanılarak
işlenmektedir.
- Açık rıza
- Kanun Hükmü
Firmamızda, din bilgisi, adli sicil kaydı ve sağlık verileri işlenmektedir. Firmamız,
özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından belirlenmiş önlemleri almaktadır.
6. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Firmamız kişisel verileri, faaliyet alanıyla sınırlı olmak üzere Kanun’un 5. ve 6.
maddesi şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemektedir.

























Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
Bilgi işlem faaliyetlerinin yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Stajyer Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
Erişim yetkilerinin yürütülmesi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
Firmanın fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi




















Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi
Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Yönetim sistemleri faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

7. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE VEYA YURT DIŞINDA
PAYLAŞILMASI
Şirketimizde, işlenen kişisel veriler KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan
hükümler çerçevesinde yurtiçinde; hissedarlar, ortaklar, tedarikçiler, SGK, Milli Savunma
Bakanlığı, sözleşme yapılan özel sigorta şirketleri, sözleşme yapılan bankalar, vergi daireleri,
noterler, danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü şahıslar, internet siteleri, sosyal medya, yetkili
kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Kişisel
verileriniz, yurtdışında müşteri ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır
8. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HÂLE
GETİRİLMESİ
Firmamızda işlenen kişisel veriler; ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme
amaçlarımıza uygun süre kadar saklanmakta daha sonra imha edilmektedir. İmha işlemi,
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.
9. Denetim
Firmamız veri sorumlusu sıfatıyla; Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak
amacıyla gerekli denetimleri bizzat yapmakta veya yaptırmaktadır.
10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
e) Kendisiyle ilgili kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerle ilgili uyarınca yapılan düzeltme, silme veya yok edilme
işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Firmamızda işlenen kişisel verileriniz için KVK Başvuru Formunu doldurarak talepte
bulunabilirsiniz.
11. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
Firmamız, veri sorumlusu sıfatıyla; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini
önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin
muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta ve gerekli
güncellemeleri yapmaktadır.

11. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI
Bu Politika, şirket karar organının onayından sonra yürürlüğe girer ve ihtiyaç halinde
güncellenir. Politika’nın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, aynı şekilde işlem
yapılır.

