
           İZ GRANİT MAD. LOJ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ  POLİTİKASI  

 

1. AMAÇ  

İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  ( bundan sonra Şirket ler olarak 

anılacaktır)  olarak; müşteri ler imiz, z iyaretçi ler imiz, tedarikçi ler imiz  ve  

çal ışanlar ımız dâhi l gerçek kişi ler in kiş isel ver iler inin Türkiye Cumhur iyet i  

Anayasas ı ve insan haklar ına il işkin ülkemizin tarafı olduğu ulus lararas ı  

sözleşmeler i le 6698 say ıl ı Kiş ise l Veri l er in  Korunması Kanunu (“KVKK”) başta 

olmak üzere i lg il i mevzuata uygun olarak iş lenmesi ve verisi iş lenen ilg i li kişi ler in  

hakların ı etkin şeki lde kul lanmasın ın sağlanması önceliğ imizdir .   

Bu nedenle, sayılanlar la  sınır l ı olmamak üzere;  
çal ışanlar ımızın,  tedar ikç iler imizin,   müşter iler imizin  ve internet  sitemizi ziyaret  
eden kul lanıcı lar ımızın, kısacas ı faal iyet ler imiz s ıras ında edindiğimiz tüm kişisel  
veri lere il işkin verinin iş lenmesi ,  saklanması ,  aktar ı lmasına i lişkin  
iş lemler i Şirket imizin  Kişisel Ver iler in Korunması ve İşlenmesi Pol it ikas ı’na 
(“Polit ika”) göre  gerçekleşt irmekteyiz.   

Kişise l veri ler in korunması ve kişisel veri le r i toplanan gerçek kiş iler in temel hak 
ve hürriyet ler inin gözeti lmesi  kişisel veri ler in işlenmesine  
il işkin  polit ikamızın  temel prensibid ir .  Bu nedenle kiş ise l ver inin  iş lendiği  
tüm faaliyet ler imizi ,   özel hayat ın giz l il iğ inin korunması,  haberleşmenin gizl il iği ,  
düşünce ve inanç özgürlüğü  ve etkil i kanun yollar ını kullanma haklarını  gözeterek 
sürdürmekteyiz.   

Kişise l ver iler in korunması iç in mevzuat  ve güncel teknoloj iye uygun şeki lde  i lgi l i  
verinin nitel iğ inin gerekt irdiği tüm  idari ve teknik koruma 
tedbir ler ini almaktay ız.   

İşbu Polit ika,  t icar i veya sosyal sorumluluk ve benzeri  faa l iyet ler imiz s ıras ında 
paylaşı lan kiş ise l veri ler in KVKK’da anılan ilkeler çerçeves inde iş lenmesi ,  
saklanması ,  aktar ı lması  ve si linmesi ya da anonim hale get ir ilmesine  dair  
iz led iğimiz yöntemleri  açıklamaktadır .  

  

 2. KAPSAM  

Sayı lan larla s ınır l ı olmamak üzere; çal ışan lar ımızın, z iyaretçi ler imizin, iş  
bağlantılar ımızın, iş ortaklarımızın,  müşteriler imizin, potansiyel müşteri ler imizin ,  
tedarikç i ler imizin, internet  sitemizi z iyaret eden kul lanıcı lar ımızın, kısacas ı  
faa liyet ler imiz s ırasında edindiğimiz ve Şirket taraf ından işlenen tüm kişise l  
veri ler bu Polit ika’nın kapsamındadır .  

Kişise l ver iler in korunması sadece gerçek kişi ler i le ilgi l i olup tüze l kiş i lere a it ,  
içeris inde gerçek kiş iye il işkin bi lgi içermeyen bilg iler kişisel veri koruması dışında 
bırakılmışt ır .  Bu nedenle işbu Po lit ika tüze l  kiş i lere ait  ver ilere uygulanmaz.   

Polit ikamız,  Şirket ’ in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen,  tüm kişise l  
veri ler in iş lenmesine yönelik faal iyet lerde uygulanmakta olup KVKK  ve  



kişisel  ver i lere i l işkin ilgi l i diğer  mevzuat  ve bu alandaki ulus lararas ı st andart lar  
gözeti lerek ele al ınmış ve hazır lanmışt ır .   

  

 3. TANIM ve KISALTMALAR  

Bu bölümde Polit ika’da geçen özel ter im ve deyimler, kavramlar, k ısa ltmalar vb.  
kısaca açıklanır .  

3.1. Şirket:  İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  

3.2. Açık Rıza:  Belir li bir  konuya i lişkin, bilgi lendir i lmeye ve özgür iradeye 

dayanan, tereddüte yer bırakmayacak aç ıkl ıkta, sadece o iş lemle s ınır l ı olarak 

veri len onay.   

3.3. Anonim Hale Getirme:  Kişise l ver ile r in, başka ver iler le eşleşt ir ilerek dah i  
hiçbir surette kimliği bel ir l i veya belir lenebil ir  bir  gerçek kiş iyle  

il işki lendir i lemeyecek hale get ir i lmesidir .   

3.4. Çalışan:  Şirket  personeli.  

3.5. Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi):  Kişisel ver is i iş lenen gerçek kiş i.  

3.6. Kişisel Veri:  Kimliği bel ir l i veya bel ir lenebilir  gerçek kiş iye i l işkin her türlü 
bilg i.  

3.7. Özel Nitelikli Kişisel Veri:  Kişi ler in , ırkı,  etnik kökeni , s iyas i düşüncesi ,  
felsefi inancı ,  dini,  mezhebi, veya diğer inançları,  kıl ık ve kıyafet i,  dernek, vakıf  
ya da sendika üyel iğ i,  sağl ığ ı,  cinse l hayat ı,  ceza mahkumiyet i,  güvenl ik 

tedbir ler iy le i lg il i ver iler i i le biyometrik ve genetik ver iler i.  

3.8. Kişisel Veri lerin İşlenmesi:  Kişisel veriler in tamamen veya kısmen otomatik 
olan ya da herhangi bir ver i kayıt  s isteminin parçası o lmak kaydıy la otomatik 
olmayan yollar la elde edi lmesi ,  kaydedi lmesi,  depolanması,  
saklanması ,  değişt ir ilmesi,  yeniden düzenlenmesi,  aç ıklanması ,  aktarı lması,  
devralınması,  e lde edi lebi l ir  hale get ir ilm esi,  s ınıflandır ılması ya da 
kullanı lmasının enge l lenmesi g ibi veriler üzer inde gerçekleşt ir i len  her 

türlü iş lem.   

3.9. Veri İşleyen:  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak ver i sorumlusu 
adına kişisel veri ler i işleyen gerçek veya tüzel kişi .   

3.10. Veri Sorumlusu:  Kişisel ver iler in  işleme amaçlar ını ve vas ıta lar ını  
belir leyen, veri kayıt  sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek 
veya tüzel kişi.   

3.11. KVK Kurulu:  Kişisel Veri ler i Koruma Kurulu.  

3.12. KVK Kurumu:  Kişise l Veri ler i Koruma Kurumu.  

3.13. KVKK:  7 Nisan 2016 tarih li ve 29677 sayı lı Resmi Gazetede yay ımlanan  
Kiş ise l Veri ler in Korunması Kanunu.  

3.14. Politika:  İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  Kişisel Veri ler in 

Korunması ve İş lenmesi Po lit ikas ı.  

3.16. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP):Her türlü t icari,  hukuki yazışma ve belge  
paylaşımların ız ı gönderdiğiniz b içimde koruyan, a lıc ının kim olduğunu kes in  



olarak tespit  eden, içeriğ in kes inl ikle değişmemesini ve içeriği yasa l geçer li ve  
güvenl i,  kes in del il haline get iren sistemdir.  

  

 4. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER  

KVKK uyar ınca  ver i sorumlusu olarak kiş isel veri ler in korunması ve işlenmesi  
kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda s ıra lanmışt ır :  

4.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz  

Veri sorumlusu olarak kiş ise l ver iler i  toplarken;  

  ¬ Kiş ise l ver iler inizin  hangi amaçla işleneceği,  
  ¬ Kimliğimiz,  varsa temsilc imizin kimliğine  il işkin bilg iler ,  
  ¬ İşlenen kişisel veri ler inizin  kimlere ve hangi amaç la aktar ılabi leceği,  
  ¬ Veriler i toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,  
  ¬ Kanundan doğan haklar ,    

hususlarında İlg i li Kiş i’yi aydın latma yükümlülüğümüz bulunmaktadır .   

Şirket olarak kamuoyuna açık olan işbu Pol i t ika ’nın açık, anlaş ıl ır ,  kolay erişeb il ir  
olmasına özen göstermekteyiz.  

4.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz  

Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel ver iler in güvenl iğ ini sağlamak 
için mevzuatta öngörülen idar i ve teknik tedbir ler i a lmaktay ız. Veri güvenl iğ ine  
il işkin  yükümlülükler  ve a lınan tedbir ler işbu  Polit ika’nın  9. ve 10.  
bölümlerinde detay landır ı lmaktadır .  

  

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI   

5.1. Kişisel veriler  

Kişise l veri ler ;  kimliği bel ir l i veya bel ir lenebil ir  gerçek kiş iye i lişkin her türlü 

bilg i lerdir .    

Kişise l ver iler in korunması sadece gerçek kişi ler  i le i lg i li  olup tüze l kişi lere a it ,  
içeris inde gerçek kiş iye il işkin bi lgi içermeyen bilg iler kişisel veri koruması dışında 

bırakılmışt ır .  Bu nedenle işbu Po lit ika tüze l  kiş i lere ait  ver ilere uygulanmaz.  

5.2. Özel nitelikli kişisel veri ler  

Kişiler in,  ırkı,  etnik kökeni, siyas i düşüncesi,  felsefi  inanc ı,  d ini,  mezhebi veya 
diğer inanç lar ı  i le kı l ık ve kıyafet i,  dernek, vakıf ya  da sendika üyel ikleri,  sağl ığ ı,  
cinsel hayat ı,  ceza mahkûmiyet i ve güvenlik tedb ir ler iy le ilgi l i ver iler i i le  
biyometrik ve genetik veri ler i öze l nitel ik li kişisel ver i lerdir .   

  

 

 



6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ   

6.1. Kişisel verileri işleme ilkelerimiz  

Kişise l veri ler i aşağıda yer a lan i lke ler uyar ınca işlemekteyiz.  

6.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme   

Kişise l veri ler i dürüst lük kurallar ına uygun, şeffaf ve aydın latma yük ümlülüğümüz 
çerçevesinde iş lemekteyiz.  

6.1.2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel  olmasını sağlama   

İşlenen veriler in  doğru ve  güncel olmasını sağlamak iç in veri işleme 
prosedürlerimizde gerekli tedbir ler i a lmakla bir likte,  Kişisel Veri Sahibi’ne  
veri ler in güncel lemesi ve var ise iş lenen veri ler indeki hata lar ı düze ltmesi için bize  
başvuru imkan ı sunarız .  

6.1.3. Belirli,  açık ve meşru amaçlarla iş leme  

Şirket olarak kişisel ver i ler i kapsamı ve içeriğ i açıkça bel ir lenmiş,  mevzuat ve  
t icari hayat ın olağan akış ı  çerçevesinde faal iyet ler imizi sürdürmek iç in belir lenen  

meşru amaçlarımız dahil inde işlemekteyiz.  

6.1.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı,  sınır lı ve ölçülü olması  

Kişise l veri ler i aç ık ve kes in olarak bel ir lediğimiz ama çla bağlantı lı ,  sınır lı  ve  
ölçülü olarak iş lemekteyiz.   

İlg il i olmayan veya iş lenmesine iht iyaç duyulmayan kişisel veri ler in  i şlenmesinden 
kaç ınmaktay ız . Bu nedenle, yasal gerekl i lik olmadığı sürece özel nitel ikte kiş ise l  
veri ler i iş lememekte veya iş lememiz gerektiğ inde konuya i lişkin aç ık r ıza 
almaktay ız.  

6.1.5. Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari  
meşru  menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması  

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel ver iler in belir l i bir  süre saklanmasını  
zorunlu k ı lmaktadır .  Bu nedenle, işled iğimiz kiş ise l veri ler i i lg i li mevzuatta  
öngörülen veya kişisel veri ler in iş lenme amaçları  için gerekl i olan süre  
kadar saklamaktayız.    

Mevzuatta öngörülen saklama süresin in sona ermesi veya işleme amacının ortadan  
kalkması durumunda kişisel ver iler i si lmekte, yok  etmekte veya anonim hale 
get irmekteyiz.   

 

 6.2. Kişisel verileri işleme amaçlarımız  

Şirket olarak kiş ise l ver iler i say ılanlarla sın ır lı olmamak üzere aşağıda sayı lan lar la  
benzer amaçlar iç in iş lemekteyiz:   

  ¬ Faal iyet ler imizin yürütülmesi,  
  ¬ Sözleşme kapsamında ve  hizmet standart lar ı çerçevesinde 

müşteri lere  destek hizmeti sağlamak,  
  ¬ Müşteri ler imizin tercih ve iht iyaçların ın tespit  edilmesi ve verdiğimiz 

hizmetlerin bu kapsamda şekil lendir i lmesi,  güncel lenme si ,  



  ¬ Yasal düzen lemelerin gerektird iği veya zorunlu kıldığı şeki lde, hukuki  
yükümlülükler imizi yerine get ir i lmesin i sağlamak,  

  ¬ İş başvurular ını değerlendirmek,  
  ¬ Şirket i le iş il işkis inde bulanan kişi ler i le irt ibat sağlamak,  
  ¬ Pazarlama,   
  ¬ Satıc ı / tedarikçi yönetimi,  
  ¬ Reklam,  
  ¬ Yasal raporlama,  
  ¬ Faturalandırma.  

6.3. Özel nitelikli kişisel veri lerin işlenmesi  

Özel nitel ikl i k iş ise l veri ler  kanunlarda öngörülen ve KVK 
Kurulu’nun  öngördüğü  idari ve teknik tedbir ler a lınarak, sağl ık ve cinsel hayata 
il işkin ver iler ,  aç ık r ıza  var ise i şlen ir .  Irk, etnik köken, siyas i düşünce, felsef i  
inanç, din, mezhep veya diğer inançlar , k ıl ık kıyafet ,  dernek, vakıf veya sendika 
üyel iğ i,  ceza mahkûmiyet i ve güvenl ik tedbir ler iy le i lg i li veri ler ,  biyometrik veri ler  
ve genetik veri ler i kanun lar taraf ından öngörülmesi şart ıy la açık r ızanız olmadan 
iş leyebil ir iz.  

6.4. İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla kişisel verilerin işlenmesi  

Personel Aday’ı olarak yapacağın ız başvurular sürecinde bizler le paylaşt ığın ız 
özgeçmiş , d ip loma vb. sa ir  evrakta yer a lan kiş ise l veri ler in iz i,  iş  başvurusu 
değerlendirmesi amacıy la iş lemekte, saklamakta ve aktarmaktay ız. Personel Aday’ ı  
olarak paylaşt ığ ınız kişisel veri ler in işlenmesi ve saklanması işbu Pol it ika 
kapsamındadır .    

6.5. Kişisel veri lerin işlenmesinde açık r ızanın  aranmadığı istisnai haller  

Aşağıda say ı lan ve kanundan doğan ist isnai hal lerde açık r ıza a l ınmadan kiş ise l  
veri ler i  i şleyeb il ir iz:   

  ¬ Kanunlarda aç ıkça öngörülmesi;  
  ¬ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıy la doğrudan doğr uya i lgi li olması  

kaydıyla sözleşmenin taraf lar ına a it  kiş ise l  veriler in iş lenmesinin gerekl i  
olması ;  

  ¬ Bir hakkın tesisi,  kullanı lması veya korunması iç in veri işlemenin zorunlu 
olması ;  

  ¬ Temel hak ve özgürlüklere  zarar vermemek kaydıy la , veri sorumlusu 
o larak meşru menfaat ler imiz iç in veri ler iniz i iş lememizin zorunlu olması.   

  

7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI   

7.1. Kişisel verilerin  yurt içine aktarımı  

Şirket  olarak,  kişisel veri ler in aktarı lması  konusunda  KVKK’da  öngörülen ve  
KVK Kurulu tarafından al ınan karar ve düzen lemelere uygun bir şeki lde  
hareket  etmekteyiz.    

Mevzuatta yer alan ist isnai hal ler saklı ka lmak kaydıy la ,   kişisel veri ler  ve özel  
nitelikl i veri ler  İlgi li Kişi ’nin açık r ızası olmadan başka gerçek kişi lere veya tüze l  
kişi lere taraf ımızdan aktarı lmaz.    



KVKK ve sair  mevzuatın öngördüğü ist isnai hallerde İ lg il i Kiş i’nin açık r ızas ı  
olmadan da veri ler mevzuatta öngörülen şeki lde ve sınır lar la bağlı olarak yetkil i  

kı lınan idar i veya adl i kurum veya kuruluşa aktar ılabi lir .    

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü ist isnai hal ler  ile;  

  ¬ Polit ika’nın  i lg i li maddesinde  aç ıklanan  hal lerde,   
  ¬ Özel nite lik li k iş ise l ver iler hususunda Polit ika’n ın ilgi li  maddesinde 

sayı lan hallerde,  
  ¬ KVK Kurulu’nun ve ilg il i mevzuatın öngördüğü tedbir ler in alınması i le  

bir l ikte İ lg il i Kiş i’nin  sağl ığı ve cinsel hayat ına il işkin özel nitelikl i kişise l  
veri ler ise ancak kamu sağlığ ının korunması,  koruyucu hekimlik, t ıbbi  
teşhis, tedavi ve bakım hizmetler inin yürütülmesi,  sağl ık hizmetler i i le  
finansmanının planlanması ve yöne timi amacıy la, s ır  saklama yükümlülüğü 
alt ında bulunan  kiş iler veya yetki l i kurum ve kuruluş lara ,  

açık r ıza aranmadan aktar ılabi lir .  

7.2. Kişisel veri lerin aktarıldığı kurum ve kuruluşlar  

Kişise l veri ler ,  sayı lan larla s ınır l ı olmamak üzere;  

  ¬ Tedarikçi ler imize,  
  ¬ İş ortaklar ımız ve iş bağlantı lar ımıza,  
  ¬ Hukuken yetki li kamu kurum ve kuruluşlarına ,  
  ¬ Hukuken yetki li  öze l hukuk kiş iler ine,  
  ¬ Hissedar lar ımıza,  

yukarıda aç ıklanan i lke ve kurallara göre aktarılabi lir .  

7.3. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin  
aldığımız  tedbirler  

7.3.1. Teknik tedbirler  

Kişise l veri ler i korumak iç in  sayı lanlar la s ın ır l ı olmamak üzere;  

  ¬ Kişise l ver i ler in mevzuata uygun olarak iş lenmesi ve saklanması için  
şirket  iç i teknik organizasyonu yapmakta,  

  ¬ Kişise l ver iler iniz in saklanacağı veri tabanlar ının güvenl iğ ini sağlamak 
için teknik a ltyapıy ı oluşturmakta,  

  ¬ Oluşturulan teknik a ltyapının  süreçler ini takip etmekte ve denetimlerini  
yapmakta,  

  ¬ Aldığımız teknik tedbir ler in ve denetim süreçler inin raporlanmasına 
il işkin prosedür leri bel ir lemekte,  

  ¬ Teknik tedbir ler i periyodik olarak günce l lemekte ve yenilemekte,  
  ¬ Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknoloj ik çözümler  

üret ilmekte,  
  ¬ Virüs koruma sistemleri,  güvenl ik duvarı  ve benzer i yazı lımsal  

veya donanımsal güvenl ik ürünler i  kul lanmakta ve teknolojik gelişmelere  
uygun güvenl ik sistemleri kurmaktayız,  

 



7.3.2. İdari tedbirler  

Kişise l veri ler iniz i korumak iç in say ılanlarla  sınır l ı olmamak üzere;  

  ¬ Şirket imiz  içerisindeki,  ş irket ve işt irak çal ış anlar ı da dahi l olmak üzere  
kişisel ver i lere erişim polit ika ve prosedür leri oluşturmakta,  

  ¬ Çalışanlar ımızı,  kişisel ver i ler in hukuka uygun bir şeki lde korunması ve  
iş lenmesine i lişkin bilgi lendirmekte ve eğitmekte,  

  ¬ Çalışanlar ımız i le yaptığ ımız sözleşm e lerde ve/veya oluşturduğumuz 
Polit ikalarda, ş irket  Çalışan larımız tarafından kiş ise l veri ler in hukuka aykır ı  
olarak iş lenmesi durumlar ında a lınacak tedb ir ler i kay ıt  alt ına a lmakta,  

  ¬ Birl ikte çal ışt ığ ımız ver i işleyen ler veya veri iş leyenler in ortaklarını n 
kişisel ver i ler in iş lenmesi faa liyet ler in i denetlemekteyiz .  

 8. KİŞİSEL VERİLERİN  SAKLANMASI  

8.1. Kişisel verilerin ilgil i mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için  

gerekli olan süre kadar saklanması  

Kişise l ver iler i mevzuatta öngörülen saklama sü re leri sakl ı kalmak kaydıyla, k iş ise l  
veri ler in iş leme amacının gerekt irdiği süre boyunca saklamaktay ız .   

Kişise l veri ler i birden fazla amaç ile  işled iğimiz hal lerde, verin in  iş leme 
amaçlarının ortadan kalkması veya İ lg i l i Kişi’n in talebi üzer ine veri ler in  
si linmesine mevzuatta bir  engel olmaması durumunda ver iler s il inir ,  yok edil ir  
veya anonimleşt ir ilerek saklanır .  Yok etme, silme veya anonimleşt irme 
hususlarında mevzuat  hükümleri ve KVK Kurulu karar lar ına uyulur.   

8.2. Kişisel veri lerin saklanmasına iliş kin aldığımız  tedbirler  

8.2.1. Teknik tedbirler  

  ¬ Kişise l veri ler in s i linmesi,  yok edi lmesi  ve anonimleşt ir ilmesi için teknik 
alt  yapı lar ve bun lara il işkin denetim mekanizmalar ı oluşturmakta,  

  ¬ Kişise l veri ler in güven li şeki lde saklanması iç in  gerekl i tedbir ler i  
almakta,  

  ¬ Oluşabilecek r isklere karşı iş sürekl il iği ve  acil durum planları oluşturup  
bunlar ın uygulanmasına i lişkin sistemler gel işt irmekte,  

  ¬ Kişise l veri ler in saklama alanlar ına il işkin teknolojik gel işmeler uyar ınca 
güvenl ik s istemler i kurmaktayız.  

8.2.2. İdari  tedbirler  

  ¬ Kişise l veri ler in saklanması ile i lg il i teknik ve idari r iskler hakkında 
çal ışanlar ımızı bi lg i lendirerek farkındalık yaratmakta,  

  ¬ Kişise l veri ler in saklanması iç in üçüncü kişi ler le işbir l iği yapı lması  
durumunda kiş ise l veri ler in aktarı ld ığ ı ş irket ler i le yap ılan sözleşmelere;  
kişisel veri ler in aktarı ld ığ ı kiş i ler in, aktarı lan kiş ise l ver iler in korunması ve  
güvenl i saklanması amacıy la gerekl i güvenl ik tedbir ler inin al ınmasına il işkin  
hükümlere yer vermekteyiz .  

  

 



9. KİŞİSEL  VERİLERİN  GÜVENLİĞİ   

9.1. Kişisel verilerin güvenliğine il işkin yükümlülüklerimiz  

Kişise l veri ler in;  

  ¬ Hukuka aykır ı işlenmesini önlemek,  
  ¬ Hukuka aykır ı er işimini önlemek,  
  ¬ Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,  

için teknoloj ik olanaklar ve uygulama maliyet ler ine göre idari ve teknik  tedbir ler  
almaktay ız.   

9.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için aldığımız 
tedbirler  

  ¬ Şirket imiz içerisinde gerekl i denetimler i yapmakta ve yaptırmakta,  
  ¬ Çalışanlar ımızı kişisel veri ler in hukuka uygun olarak iş lenmesi hakkında 

eğitmekte ve  bi lg i lendirmekte,  
  ¬ Şirket imizin  yürüttüğü  faal iyet ler ,  detay l ı olarak tüm iş bir imleri öze l inde 

değerlendir i lmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgi li bir imleri n 
gerçekleşt ird iği t icari faa liyet ler öze linde kişise l ver iler i iş lemekte,  

  ¬ Kişise l veri ler in iş lenmesi amacıy la  üçüncü kiş iler le işbir liği  yapı ld ığı  
hallerde kişisel veri ler i iş leyen şirket ler i le  yapılan sözleşmelerde; kiş ise l  
veri ler i iş leyen kiş iler in ,  gerekli güvenl ik tedbir ler ini a lmasına il işkin  
hükümlere yer vermekte,  

  ¬ Kişise l veri ler in hukuka aykır ı olarak ifşa edi lmesi veya ver i sızınt ısı  
olması hal inde KVK Kurulu’na durumu bild irerek bu hususta mevzuat  
tarafından öngörülen incelemeler i yapmakta  ve tedbir ler i a lmaktayız.  

9.2.1. Kişisel  verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan  teknik ve 
idari tedbirler  

Kişise l veri ler in hukuka aykır ı er işimini engellemek için;  

  ¬ Teknik tedbir ler i periyodik olarak günce l lemekte ve yenilemekte,  
  ¬ Şirket imiz içerisinde erişim yetki lendirme prosedürleri oluşturmakta,  
  ¬ Aldığımız teknik tedbir ler in ve denetim süreçler inin raporlanmasına 

il işkin prosedür leri bel ir lemekte,  
  ¬ Şirket imiz içeris inde kul lan ılmakta olan veri kayıt  sistemlerin i mevzuata 

uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,  
  ¬ Oluşabilecek r isklere karş ı ac il yardım planlar ı oluşturup bunlar ın  

uygulanmasına i lişkin sistemler ge lişt irmekte,  
  ¬ Çalışanlar ımızı kişisel ver ilere erişim  ve yetki lendirme hususlar ında 

eğitmekte ve bi lg i lendirmekte,  
  ¬ Kişise l ver i ler in işlenmesi  ve saklanması gibi faal iyet ler amacıy la üçüncü 

kişi ler le işb ir l iğ i yap ıld ığı hal lerde kiş ise l verilere  eriş im sağlayan şirket ler  
ile yapı lan sözleşmelerde; kiş ise l  veri lere erişim sağlayan kiş iler in,  gerekl i  
güvenl ik tedbir ler ini a lmasına il işkin hükümlere yer vermekte,  

  ¬ Kişise l veri lere  hukuka aykır ı er işimi engellemeyi sağlamak amacıyla  
teknolojik ge lişmeler  dahi l inde güvenl ik s is temleri kurmaktay ız.  

 



9.2.2. Kişisel verilerin  hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız  tedbirler  

Kişise l ver iler in hukuka aykır ı ifşas ının engel lenmesine yönelik, idar i ve tekn ik 
tedbir ler almakta ve ilg il i prosedürlerimize uygun şeki lde  bu tedbir ler i  
güncel lemektey iz.  Kişise l veri ler in yetkisiz  olarak ifşa edild iğini tespit  etmemiz 
halinde, bu durumu İlgi l i  Kişi’ye  ve KVK Kurulu’na  bildirmek için s istem ve alt  

yapılar oluşturmaktay ız.   

Alınan tüm idar i ve tekn ik tedbir lere rağmen hukuka aykır ı bir  ifşa gerçekleşmesi  
durumunda KVK Kurulu taraf ından gerek görülmesi hal inde, bu durum, KVK 

Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edi lebi lecekt ir .  

  

10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI   

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kiş ise l Veri Sahib i’ni  bi lg ilendirmekte  
ve bu bilgi lendirmeye i l işkin s istem ve altyap ılar kurmaktay ız . Kiş ise l Ver i  
Sahibi’n in kiş ise l ver iler ine i lişkin haklar ını  kul lanması için gerekl i olan teknik ve  
idar i düzenlemeler i yapmaktayız.    

Kişise l Veri Sahib i kiş ise l veri ler i üzer inde;   

  ¬ Kişise l ver iler in iş lenip iş lenmediğini öğrenme,  
  ¬ Kişise l ver iler işlenmişse buna il işkin bi lgi ta lep etme,  
  ¬ Kişise l ver iler in işlenme amacını ve bun lar ın amacına uygun kullanı lıp  

kullanı lmadığını öğrenme,  
  ¬ Yurt içinde kiş ise l ver iler in aktar ıldığı üçüncü kiş iler i bilme,   
  ¬ Kişise l veri ler in eksik veya yan lış iş lenmiş olması halinde bunların  

düze lt i lmesini isteme,  
  ¬ Kişise l veri ler in işlenmesini gerektiren  sebeplerin ortadan kalkması  

halinde kiş ise l ver iler in si linmesini veya yok edi lmesi ni isteme,  
  ¬ Yukarıda bahsedi len düzeltme, si lme veya yok etme işlemlerinin, kiş ise l  

veri ler in aktarı ld ığ ı üçüncü kiş i lere bild ir i lmesini isteme,  
  ¬ İşlenen veriler in münhasıran otomatik sistemler vasıt as ıyla anal iz  

edilmesi suret iy le aleyhe bir sonuç ortay a çıkmasına it iraz etme,  
  ¬ Kişise l veri ler in kanuna aykır ı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması  

halinde zarar ın gider ilmesini ta lep  etme,  

haklarına  sahiptir .   

 

 

 

10.1. Kişisel verilere  il işkin hakların kullanılması  

Kişise l Veri Sahibi,  kişisel ver iler i i le ilgi l i  talebini KVK Kurulu  taraf ından ayrı  

bir yöntem belir lenmesi hal inde bu yöntem  ile veya Kınık Organ ize Sanay i Bölges i  

Veli Kutlu Aktaş Cad. No:19 Kınık İZMİR  adresine yazıl ı ve ıslak imzalı  olarak 

gönderebilecekt ir .   

Kişise l  Veri Sahibi yukarıda be lirt i len haklar ı kullanmak iç in yapacağı ve  
kullanmayı t alep ett iğ i hakka i lişkin aç ıklamaların ı içeren başvuruda; talep  



edilen hususun aç ık ve anlaşı l ır  olması,  talep  edilen konunun başvuran ın şahsı i le  
ilgi l i olması veya başkas ı adına hareket edil iyor ise bu konuda özel olarak 
yetki li  olması  ve bu yetkinin  belgelendir i lmesi,  ayrıca başvurunun  k imlik ve adres 
bilg i ler ini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belge lerin eklenmesi  
gerekmektedir .   

Söz konusu ta lepler bireysel olarak yap ılaca k olup yetkis iz üçüncü kişi ler in kiş ise l  
veri ler ile ilgi l i yaptığ ı talepler değerlendirmeye alınmayacakt ır .  İ lg i li Kiş i’nin 18 
yaşın ı doldurmamış olması hal inde, yukar ıda say ı lan söz konusu hakları İ lgi l i  
Kiş i’nin ve lisi veya yasal temsilc is i İ lg i li Kiş i adına kul lanab il ir .  Bu durumda, İ lgi l i  
Kiş i’nin kimliğin i tevsik edic i belgeler i le bir likte vel i veya yasal temsi lcin in kimlik 
bilg i ler inin başvuruya eklenmesi gerekmektedir .  

10.2. Başvurunun  değerlendirilmesi  

10.2.1. Başvurunun cevaplandırılma süresi  

Kiş ise l veri lere  i l işkin talepler , talebin  nitel iğ ine göre en kısa sürede ve en geç 30 
(otuz) gün içinde ücrets iz olarak sonuçlandır ıl ır .  Ancak, işlemin ayrıca bir mal iyet i  
gerektirmesi hal inde, KVK Kurulu’nca bel ir lenen ücret alınab il ir .   

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendir i lirken ek bilgi ve belge talep edi lmesi  

söz konusu olab ilecektir .   

10.2.2. Başvuruyu  reddetme hakkımız  

Kişise l veri ler i le i lg il i başvurular , sayı lan larla s ınır l ı olmamak üzere;  

  ¬ Kişise l ver iler in resmi istat ist ik i le anonim hâle getir i lmek suret iyle  
araşt ırma, planlama ve istat ist ik gib i amaç lar la iş lenmesi ,  
 

  ¬ Kişise l veri ler in öze l hayat ın giz li liğ ini veya kiş il ik haklar ını ihlal  
etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat , tar ih, edebiyat veya 
bil imsel amaçlarla ya da ifade özgür lüğü kapsamında işlenmesi,   

  ¬ Kişise l Veri Sah ibi taraf ından a leni leşt iren kiş ise l veri ler in işlenmesi,  
  ¬ Başvurunun haklı bir  nedene dayanmaması,   
  ¬ Başvurunun i lg il i mevzuata aykır ı bir  istem içermesi,  

  ¬ Başvuru usulüne uyulmaması,  

gibi durumlarda ,  kabul ed i lmeme gerekçes i açıklanarak,  reddedil ir .  

10.3. Başvurunun değerlendirilme  usulü  

İşbu Polit ika’nın  i lg i li maddesinde belirt ilen  cevaplandırma  süres inin  
başlayabi lmesi iç in yapı lan  ta leplerin  yazı lı ve ıslak imzal ı olarak  veya elektronik 
imzal ı ve  “kep e posta” adres i üzer inden gönderilmesi veya KVK Kurulu’nun 
belir led iği d iğer yöntemlerle,  başvuranın kimliğini  tevsik edici b ilgi ve belgeler le  
bir likte gönderilmesi gerekmektedir .   

Talep kabul edi lir  ise ilgi l i iş lem uygulan ır ve yazı l ı veya e lektro nik ortamda 
bild ir im yapı l ır .  Taleb in reddi hal inde ise, gerekçes i aç ıklanarak yazı lı veya 
elektronik ortamda başvuru sahibine  bildir i lir .   

10.4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na olan şikayet hakkı  

Başvurunun reddedilmesi,  başvuruya  verdiğimiz cevabın yetersiz bulunması  veya 
süres inde cevap ver ilmemesi hal ler inde;  başvuru sahibin in cevabı öğrendiği  



tar ihten it ibaren 30 (otuz)  gün ve her halde başvuru tarihinden it ibaren 60 
(altmış)  gün içerisinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır .   

  

 

 


