KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
Veri Sorumlusu
………… (“…..”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili
mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel
verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz;
Çalışan ve Çalışan Adaylarımızı,
o Stajyer ve Stajyer Adaylarımızı,
o Ziyaretçilerimizi,
o Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi,
o Hissedar/ Ortaklarımızı,
o Yönetim Kurulu Üyelerimizi,
o Müşterilerimizi ve Potansiyel Müşterilerimizi
o Tedarikçi Şirketler ve Personellerini,
bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.
o

Kişisel Veri Nedir?
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir.
Örnek olarak adı, soyadı, doğum tarihi, doğ um yeri, kimlik kartı seri numaraları, pasaport
numarası, sosyal gü venlik numarası, vergi numarası, her türlü gö rüntü ve fotoğrafı, ses
kaydı, hobileri, boy-kilo eşkâ l gibi fiziki ö zellikleri, kılık ve kıyafetine ilişkin bilgiler, ırk ve
etnik bilgileri, kü ltü rel ve dini inançları, ekonomik ve sosyal statü sü , telefon numarası, email adresleri, IP adresi, konum bilgileri, özgeçmişi (CV), parmak izleri ve her tü rlü
biyometrik verisi, genetik bilgileri, her türlü sağlık durumu ve ilaç kullanımı verisi, cinsel
hayatına ilişkin bilgiler, aile bilgileri, ü ye olduğu grup, parti, sendika, vakıf ve derneklere
ilişkin bilgiler, arkadaşları ve sık etkileşimde bulunduğ u insanların kim olduğuna ilişkin
bilgiler, adli sicil kaydı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere genel tanıma uyan tü m veriler
kişisel veri kategorisindedir.
Kişisel veri, ilgili kişinin doğ rudan kimliğ ini gö sterebileceğ i gibi, o kişinin kimliğ ini
doğrudan göstermemekle birlikte, herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda
kişinin belirlenmesini sağ layan tü m bilgileri de kapsar.

Kişisel veri işleme nedir?
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
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kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü̈ işlemi ifade
eder.
Dolayısıyla veri isleme kapsamına giren eylemler sınırlı sayıda olmayıp, kişisel
verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm
işlem türlerini ifade etmektedir.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin
İşlenme Amaçları Nelerdir?
1. Kimlik
İşlenen Kişisel Veriler
Ad soyad, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni
hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no.
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata
Uygun Yürütülmesi, Çalışanlar Için Iş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı
Yü kümlü lü klerin Yerine Getirilmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin
Yü rü tü lmesi, Iş Sağ lığı / Gü venliğ i Faaliyetlerinin Yü rü tü lmesi, Mal / Hizmet Satın
Alım Sü reçlerinin Yü rü tü lmesi, Müşteri Memnuniyetine Yö nelik Aktivitelerin
Yü rü tü lmesi, Sö zleşme Süreçlerinin Yürü tü lmesi,
2. İletişim
İşlenen Kişisel Veriler
Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP),
telefon no., wifi kullanımı ile erişim sağladığınız web sitelerine dair log kayıtları.
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata
Uygun Yürütülmesi, Çalışanlar Için Iş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı
Yü kü mlü lüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yü rü tü lmesi,
Gö revlendirme Sü reçlerinin Yü rü tü lmesi, Iletişim Faaliyetlerinin Yü rü tü lmesi, Iş
Sağ lığ ı / Gü venliği Faaliyetlerinin Yü rü tü lmesi, Sö zleşme Sü reçlerinin
Yü rü tü lmesi. Log Kayıtları Yönünden 5651 Sayılı Kanundan Doğan Zorunluluk
Gereği Temel Olarak Terör Ve Pornografik Fiillere Karşı Önlem Amaçlı Olarak
Temin
3. Özlük
İşlenen Kişisel Veriler
Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş
bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları
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Çalışanlar Için Iş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yü kü mlü lü klerin Yerine
Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yü rü tü lmesi, Finans Ve Muhasebe
Işlerinin Yü rü tü lmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
4. Hukuki İşlem
İşlenen Kişisel Veriler
Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, icra dosyaları
hakkındaki bilgiler, maaş haciz bilgileri.
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yü rü tülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin
Yü rü tü lmesi, Hukuk Işlerinin Takibi Ve Yü rü tü lmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve
Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
5. Müşteri İşlem
İşlenen Kişisel Veriler
Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi.
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Mü şteri Memnuniyetine Yö nelik Aktivitelerin Yü rü tü lmesi, Mal / Hizmet Satış
Sü reçlerinin Yü rü tü lmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin
Yü rü tü lmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Sü reçlerinin Yü rü tü lmesi, Iç Denetim/
Soruşturma / Istihbarat Faaliyetlerinin Yü rü tü lmesi, Denetim / Etik
Faaliyetlerinin Yü rü tü lmesi.
6. Fiziksel Mekân Güvenliği
İşlenen Kişisel Veriler
Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış bilgileri, kamera kayıtları.
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Fiziksel Mekan Gü venliğ i İle Müşteri Ve Personel Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi
Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.
7. Mesleki Deneyim
İşlenen Kişisel Veriler
Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript
bilgileri, yabancı dil bilgileri.
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Gö revlendirme Sü reçlerinin Yü rü tü lmesi, Eğ itim Faaliyetlerinin Yü rü tü lmesi,
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yü rü tü lmesi, Çalışan Adayı / Stajyer /
Oğ renci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yü rü tü lmesi.
8. Pazarlama
İşlenen Kişisel Veriler
Alışveriş geçmişi bilgileri, anket
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Kişisel Veri İşleme Amaçları
Firma / Urün / Hizmetlere Bağ lılık Sü reçlerinin Yü rü tü lmesi, Görevlendirme
Sü reçlerinin Yü rü tülmesi, Insan Kaynakları Sü reçlerinin Planlanması, İş
Sü reçlerinin Iyileştirilmesine Yönelik Onerilerin Alınması Ve Değ erlendirilmesi,
Mal / Hizmet Satın Alım Sü reçlerinin Yü rü tü lmesi, Müşteri Memnuniyetine
Yö nelik Aktivitelerin Yü rü tü lmesi,
9. Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan
cihaz ve protez bilgileri.
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Çalışanlar Için Iş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yü kü mlü lü klerin Yerine
Getirilmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Gö revlendirme
Sü reçlerinin Yü rü tülmesi.
10. Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri
İşlenen Kişisel Veriler
Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, sabıka
kaydı arşiv kayıtlı bilgileri.
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Hukuk Işlerinin Takibi Ve Yü rü tü lmesi.
Yukarıda sayılan amaçlar ile gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetilerinin, Kişisel
Verileri Koruma Kanunu kapsamında belirtilen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışında
yer alan hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili
işleme sürecine yönelik olarak veri sorumlusu tarafından ilgilinin, açık rızası
alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?
Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; başvuru formları, iş sözleşmesi,
sözleşmeler, özgeçmiş, iş yerinde bulunan elektronik takip, kamera ve fiziksel erişim
kontrol sistemleri, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çevrimiçi web sitesi, site
kullanımı ölçüm sistemleri (ÖRN:Google Analytics) ve ilgili kişi tarafından beyan edilen
diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu tarafından; yukarıda açıklanan amaçların
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve
Türk Medeni Kanunu ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu düzenlemeleri olmak üzere ilgili
sair mevzuatlar uyarınca sözleşmenin kurulması, hak tahsisi ve meşru menfaatlerimiz ile
yasal yükümlülükler kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?
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Kişisel verileriniz,
 Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun
yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve
kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş
sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili
Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,
ve
 Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun
yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ile şirket
faaliyetlerinin işbu metince yazılı kullanım amaçlarıyla yurt içindeki Gerçek
Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri olmak üzere hissedarlara şayet bu yönde
açık rızanız var ise aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?


Veri sorumlusu …….Şti. olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?
Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:
 Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz
konusu veri bu süre kadar saklanmak zorundadır. Saklama sürelerine dair her veri
için özel olarak belirtilen çizelgeye https://verbis.kvkk.gov.tr adresinden veri
sorumlusu olan şirketimizin unvanını yazarak ulaşabilirsiniz.
Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili
veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir
ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, birtakım
verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere ek olarak açık rızanızı
almak kaydı ile saklama süresinin farklı bir süre olması ve sürenin sona ermesi
halinde söz konusu veriler silinmektedir.
 Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş
ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen
süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede
belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan
silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş ve kanunlar gereği zorunlu olarak muhafaza
süresi devam etmekte olan verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini
talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Hukuken
bulundurulması gereken süre sona erdiği an silinecektir. Talebinizin hukuki alt
yapısı olması halinde ise talebiniz ile birlikte verilerinizin imhası
değerlendirilecektir.
 Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı sona
eren verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en
makul süre içinde silinerek tarafınıza bilgi verilir.
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Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız
Nelerdir?
Kişisel verilerinize ilişkin;
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini isteme,
 KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
 Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok
edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde bu zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ilgili kişi başvuru formu yahut
yazılı olmak suretiyle herhangi bir kargo, posta, elektronik posta aracılığıyla;






Islak imzalı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası,
yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata
esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi,
telefon ve faks numarası, talep konusu ……….Alanya/Antalya adresine göndererek
yahut bizzat başvurarak,
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza
kullanmak suretiyle …..@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize
göndererek,
İlgili Kişi tarafından ………….Şti.’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı
bulunan elektronik posta adresinden ….@hs01.kep.tr adresimize göndererek

………….Şti.’ye iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin,
başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda
bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri
veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks
numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
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İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği
hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde
belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede
Cevaplanır?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren
en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde
gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu
başta olmak üzere ilgili kişi başvuru formunda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.
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