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1. BÖLÜM  GİRİŞ 

1. GİRİŞ 

Kişisel verilerin korunması GFK TeksWl Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ŞirkeW (“Şirket”) en 
önemli öncelikleri arasındadır. İşbu GFK TeksWl Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ŞirkeW Çalışan 
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi PoliWkası (“PoliDka”) çerçevesinde ŞirkeWmiz 
taradndan gerçekleşWrilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen 
ilkeler ve ŞirkeWmizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel 
prensipler açıklanmakta ve böylelikle ŞirkeWmiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli 
şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz 
işbu PoliWka kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.   

2. KAPSAM 
Bu PoliWka’nın uygulaması ve PoliWka’da yer alan düzenlemeler Şirket çalışanlarını  1

ilgilendirmektedir. Şirket çalışanlarının otomaWk olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin 
parçası olmak kaydıyla otomaWk olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 
ŞirkeWmizin çalışan kişisel verilerinin işlenmesinden sorumlu birimleri, bu PoliWka’nın icra 
edilmesinde en önemli rolü üstleneceklerdir.  

3. POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni 
düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacakor. Yürürlükte bulunan mevzuat ve PoliWka 
arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, ŞirkeWmiz yürürlükteki mevzuaon uygulama 
alanı bulacağını kabul etmektedir. PoliWka, ilgili mevzuat taradndan ortaya konulan kuralları 
Şirket uygulamaları kapsamında somutlaşorılarak düzenlemektedir.  

2. BÖLÜM  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 
ŞirkeWmiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 
açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik 
eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. 
Bu kapsamda ŞirkeWmiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) taradndan yayımlanmış olan 
rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri 
almakta, deneWmleri yapmakta veya yapormaktadır. 

 Çalışan stajyer veya şirket yetkilileri veri sahipleri işbu Politika’nın kapsamındadır.1
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2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  
Hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyeWne 
veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle Kanun kapsamında özel önem apedilmişWr. Bu 
“özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya 
diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza 
mahkûmiyeW ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve geneWk verilerdir.  

Bu kapsamda, ŞirkeWmiz taradndan, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari 
tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve ŞirkeWmiz 
bünyesinde gerekli deneWmler sağlanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili 
ayrınolı bilgiye bu PoliWka’nın 3.3. bölümünde yer verilmişWr. 

3. BÖLÜM KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ 

1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 
Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve 
dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler ŞirkeWmizin iş 
faaliyetlerinin gerekWrdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir. 

2. Kişisel Verilerin Doğru ve GerekDğinde Güncel Olmasını Sağlama  
ŞirkeWmiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri 
almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin 
gerekli mekanizmaları kurmaktadır.  

3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 
ŞirkeWmiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri 
doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlanolı amaçlar kapsamında işlemektedir.  

4. İşlendikleri Amaçla Bağlan[lı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 
ŞirkeWmiz kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerekWrdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta 
olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.  

5. İlgili Mevzua^a Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar 
Muhafaza Etme 

ŞirkeWmiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuata 
öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, ŞirkeWmiz öncelikle ilgili 
mevzuata kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, 
bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel 
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veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen 
saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun 
olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleşWrme) ile 
imha edilmektedir.  

3.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 
Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyeWnin dayanağı 
aşağıda belirWlen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri 
işleme faaliyeWnin dayanağı olabilmektedir.  

(i) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri 
sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür 
iradeyle açıklanmalıdır.  

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık 
rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecekWr.  

(ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 
Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili 
kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri 
işleme şaronın varlığından söz edilebilecekWr.  

(iii) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına 
geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayao veya 
beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde 
veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecekWr.  

(iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 
Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya 
ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart 
yerine geWrilmiş sayılabilecekWr.  

(v) ŞirkeDn Hukuki Yükümlülüğünü Yerine GeDrmesi 
ŞirkeWmizin hukuki yükümlülüklerini yerine geWrmesi için işlemenin zorunlu olması 
halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecekWr. 

(vi) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini AlenileşDrmesi 
Veri sahibinin, kişisel verisini alenileşWrmiş olması halinde ilgili kişisel veriler 
alenileşWrme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecekWr. 
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(vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 
halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecekWr. 

(viii) ŞirkeDmizin Meşru MenfaaD için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ŞirkeWmizin 
meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel 
verileri işlenebilecekWr. 

3.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  
Çalışanlarımızın özel nitelikli kişisel verileri ŞirkeWmiz taradndan, işbu PoliWka’da belirWlen 
ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her 
türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:  

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça 
öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça 
bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecekWr. Aksi 
halde veri sahibinin açık rızası alınacakor.  

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, 
koruyucu hekimlik, obbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yöneWmi amacıyla, sır saklama 
yükümlülüğü alonda bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar taradndan açık rıza 
aranmaksızın işlenebilecekWr. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacakor. 

3.4. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN ÇALIŞANLARIMIZIN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ  

ŞirkeWmiz taradndan çalışanlarımızın işlenen Kanun’da sayılı temel ilkelere uygun olarak 
işlenen kişisel verileri aşağıdaki yer almaktadır.  

K İ Ş İ S E L V E R İ 
KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi
Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: ad-soyad, T.C. 
kimlik numarası, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, 
nüfus cüzdanı ile vergi numarası.

İleDşim Bilgisi İkametgâh, telefon numarası, adres, e-mail, adres kayıt sistemi gibi 
bilgiler.
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3.5. ÇALIŞANLARIMIZIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI 
ŞirkeWmiz çalışanlarımızın verilerini aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlemektedir.  

F i z i k s e l M e k â n 
Güvenlik Bilgisi

CCTV ve kamera kayıtları

Finansal Bilgi
ŞirkeWn çalışan ile kurmuş olduğu iş ilişkinin kapsamında yaraolan 
her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin 
işlenen kişisel veriler.

Özlük Bilgisi

Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük 
haklarının oluşmasına temel olacak iş sözleşmenin kurulması için 
gerekli bilgiler, çalışanlarımızın performans ve kariyer gelişim 
bilgileri, çalışanlarımıza sağlanan yan hak ve menfaatlere ilişkin 
bilgiler. 

Hukuki İşlem 
Hukuki alacak ve haklarımızın tespiW, takibi ve borçlarımızın ifası ile 
kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirket’in poliWkalarına uyum 
kapsamında işlenen kişisel verileriniz.

İ ş l e m G ü v e n l i ğ i 
Bilgisi

Şifre ve parola bilgileri, IP adresi, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri

Görsel İşitsel Veri Fotoğraf ve ses kayıtları verileri

Mesleki Deneyim 
Bilgisi

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğiWm bilgisi, serWfikalar, 
sınav belgesi, transkript, yabancı dil belgesi

Lokasyon Bilgisi Şirket araçlarını kullanan çalışanlarımızın bulunduğu yerin 
konumunu tespit eden bilgiler

Sağlık Bilgisi Sağlık raporu, kan grubu, engellilik durumu

Ceza MahkumiyeD 
v e G ü v e n l i k 
Tedbirleri Bilgisi

Sabıka kaydı

Acil Durum YöneWmi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

EğiWm Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

EWk Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
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3.6. ÇALIŞANLARIN AYDINLATILMASI 
Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında çalışanlar Şirket taradndan bilgilendirilir. Bu kapsamda 
veri sorumlusunu, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve 
hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile çalışanların 
sahip oldukları haklar kendilerine bildirilir.  

Bu kapsamda, kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara 
sahip olduğunuzu bildiririz:  

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
• Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,  
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme 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 düzelWlmesini 

talep etme,  
• İlgili mevzuata öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel 

verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomaWk sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

sureWyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına iWraz etme,  
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, 

zararın giderilmesini talep etme 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [g)ktekstil.com/g)k_hukuk.php	]  
adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak iletebilirsiniz.  
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz 
olarak sonuçlandırılacakor; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerekWrmesi halinde Kurul 
taradndan belirlenecek tarifeye göre taradnızdan ücret talep edilebilecekWr.  

İş Akdi Ve Mevzuatan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine GeWrilmesi, 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi – DeneWmi

İş Sağlığı - Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Organizasyon Ve Etkinlik YöneWmi faaliyetlerinin yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Ücret PoliWkasının Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
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3.7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  

ŞirkeWmiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik 
önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini 
üçüncü kişilere aktarabilmektedir. ŞirkeWmiz bu doğrultuda Kanun’un 8. ve 9.  maddelerinde 
öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

3.7.1. Kişisel Verilerin Aktarılması 
Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirWlen şartlardan bir ya da birkaçının 
mevcut olması halinde ŞirkeWmiz taradndan gerekli özen gösterilerek ve Kurul taradndan 
öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü 
kişilere aktarılabilecekWr.  

• Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,  
• Kişisel verilerin Şirket taradndan aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 

doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, 
• Kişisel verilerin aktarılmasının ŞirkeWmizin hukuki yükümlülüğünü yerine geWrebilmesi 

için zorunlu olması,  
• Kişisel verilerin veri sahibi taradndan alenileşWrilmiş olması şaroyla, alenileşWrme 

amacıyla sınırlı bir şekilde ŞirkeWmiz taradndan aktarılması,  
• Kişisel verilerin Şirket taradndan aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya 

üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,  
• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru 

menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyeWnde bulunulmasının zorunlu olması,  
• Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayao veya beden 
bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.  

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul taradndan yeterli korumaya sahip olduğu ilan 
edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan 
herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecekWr. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda 
ise mevzuata öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı 
ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ezği ve Kurul’un izninin 
bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu 
Yabancı Ülke”) aktarılabilecekWr. 

3.7.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 
Özel nitelikli kişisel veriler ŞirkeWmiz taradndan, işbu PoliWka’da belirWlen ilkelere uygun 
olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve 
teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecekDr:  

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça 
öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir 
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hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecekWr. Aksi halde veri 
sahibinin açık rızası alınacakor. 

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, 
koruyucu hekimlik, obbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yöneWmi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü 
alonda bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar taradndan açık rıza aranmaksızın 
işlenebilecekWr. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacakor. 

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke yukarıdaki 
şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecekWr. Yeterli korumanın bulunmaması 
durumunda ise mevzuata öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili 
yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ezği ve Yeterli 
Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke aktarılabilecekWr. 

3.7.3.  KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARILMA AMAÇLARI  

ŞirkeWmiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik 
önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini 
üçüncü kişilere aktarabilmektedir. ŞirkeWmiz bu doğrultuda Kanun’un 8.ve 9. maddelerinde 
öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

ŞirkeWmiz Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak müşterilerin kişisel verilerini aşağıda 
sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:  

(i) Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri 
(ii) Tedarikçiler 
(iii) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları  

Aktarımda bulunulan yukarıda belirWlen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda 
belirWlmektedir.  

Veri Aktarımı Yapılabilecek 
Kişiler

Tanımı 

Gerçek kişiler veya özel hukuk 
tüzel kişileri

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuatan Kaynaklı Yükümlülüklerin 
Yerine GeWrilmesi 
Ücret PoliWkasının Yürütülmesi 
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
DeneWm / EWk Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
EğiWm Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
İş Sağlığı - Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kamu Kuruluşu
Ücret PoliWkasının Yürütülmesi 
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
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4. BÖLÜM KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI 

Şirket taradndan gerçekleşWrilen kişisel veri saklama ve imha süreçlerine yönelik usul ve 
esasların Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale GeWrilmesi Hakkında 
Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca belirlenmesi ve uygulanması amacıyla işbu PoliWka 
hazırlanmışor. 

Şirket taradndan; faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ilişkili bulunduğu gerçek kişilerin kişisel 
verilerin saklanması ve imhasını gerekWren hukuki, teknik ve diğer sebeplere ilişkin 
açıklamalara aşağıda yer verilmişWr. Söz konusu kişisel veriler, işlenmesini gerekWren 
sebeplerin ortadan kalkması halinde Kanun ve ilgili mevzuata uygun ve işbu PoliWka gereği 
silme/yok etme veya anonim hale geWrme işlemlerinden birine tabi tutulmaktadır. 

4.1 KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER 

Şirket taradndan iş faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuata öngörülen 
süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler; 

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 

• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 

• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 

• 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 

• 4857 sayılı İş Kanunu, 

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

• 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 

• İşyeri Bina ve EklenWlerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 
Yönetmelik, 

ve bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde 
öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır. Şirket’in tabi bulunduğu 

Tedarikçi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin 
Yürütülmesi 
Organizasyon Ve Etkinlik YöneWmi 
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuatan Kaynaklı Yükümlülüklerin 
Yerine GeWrilmesi 
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
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mevzuatlarda ilgili kişilerin kişisel verilerinin saklanma süresine ilişkin bir düzenleme 
bulunmaması durumunda, saklama süresi ilgili kişilerin menfaatleri korunarak, kişisel 
veriyi işleyen ilgili birimin ihWyaçları doğrultusunda belirlenmektedir. 

4.2 KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINI GEREKTİREN SEBEPLER 
Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri; 

• İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değişWrilmesi veya ilgası, 

• İşlenmesini veya saklanmasını gerekWren amacın ortadan kalkması, 

• İşlemenin sadece açık rıza şarona isWnaden gerçekleşWği hallerde, ilgili kişinin açık 
rızasını geri alması, 

• Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin 
silinmesi veya yok edilmesine ilişkin yapoğı başvurunun Şirket taradndan kabul 
edilmesi, 

• ŞirkeWn, ilgili kişi taradndan kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale 
geWrilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, Şirket’in başvuruya 
verdiği cevabın ilgili kişi taradndan yetersiz bulunması veya Kanunda öngörülen süre 
içinde cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin Kurula şikâyete bulunması ve bu 
talebin Kurul taradndan uygun bulunması, 

• Saklanmasını gerekWren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre 
saklamayı haklı kılacak herhangi bir şaron mevcut olmaması, 

hallerinde ilgili kişinin talebi üzerine veya resen silme yok etme veya anonim hale geWrme 
işlemlerinden birine tabi tutmaktadır. 
  
ŞirkeWmiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuata 
öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, ŞirkeWmiz öncelikle ilgili 
mevzuata kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, 
bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel 
veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen 
saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun 
olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleşWrme) ile 
imha edilmektedir.  

5. BÖLÜM  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR 

5.1. YAN HAKLAR VE MENFAATLERİN SAĞLANMASI AMACIYLA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 
İŞLENMESİ 

ŞirkeWmiz taradndan çalışanlara yan hak ve menfaat sağlanmasına yönelik kişisel veri işleme 
faaliyetleri kapsamında yan hak ve menfaatlerin temin edileceği üçüncü kişi iş ortaklarına ve 
tedarikçilere çalışan verileri aktarılırken de veri minimizasyonu ilkesine uygun hareket 
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edilerek çalışana sağlanacak faydanın gerekWrdiği asgari seviyeden fazla kişisel veri paylaşımı 
yapılmaz. Ayrıca paylaşılan kişisel verilerin bu kişiler taradndan başka amaçla işlenmesini 
engellemeye yönelik tedbirleri alınır. Paylaşılan kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olması 
halinde, bu Wp kişisel veriler hakkında uygulanan önlemler alınır. 

5.2. FIRSAT EŞİTLİĞİNİN GÖZETİLMESİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ 
ŞirkeWmiz taradndan çalışan kişisel verileri işlenirken; çalışanlar arasında engellilik ve cinsiyet 
nedeniyle ayrımcılık yapılmasını önlemek ve tüm çalışanlar arasında drsat eşitliğini sağlamak 
ilkesi ile hareket edilir.  

5.3. USULSÜZLÜKLERLE MÜCADELE İÇİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ                                                
Şirket bünyesinde oluşabilecek usulsüz işlemleri engellemek adına farklı birimlerde yer alan 
kişisel veri setleri karşılaşorılabilir. Bu kapsamda başta çalışanların mali işlemleri olmak üzere 
herhangi bir işlem kontrol edilebilir ve bunlarla ilgili farklı birimlerde yer alan kişisel veri 
setleri incelenebilir ya da karşılaşorılabilir. Yapılacak ön inceleme sonucunda ciddi bir 
usulsüzlüğün varlığına ilişkin şüpheye düşülmesi halinde bu işlemle ilgili kişisel veriler 
konunun uzmanı üçüncü kişiler taradndan incelenebilir. 

5.4. REFERANS VERİLMESİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ 
Çalışanlara iş ve eğiWm gibi gereken konularda referans olunabilir. Bu kapsamda her çalışanın 
bağlı olduğu birim yöneWcisi ile varsa alt seviyedeki yöneWciler, o çalışana referans olabilir. Bir 
yöneWcinin herhangi bir çalışana referans olması için o yöneWcinin ilgili çalışana referans 
olmayı kabul etmesi gerekir. 

Referans verilmesi halinde çalışanın kimlik bilgileri, işyerindeki performansı, çalışanın kişisel 
özellikleri ve niteliklerine ilişkin bilgiler işlenebilir. Ayrıca çalışanın açık rızasını vererek talep 
ezği ve referans olacak kişinin uygun bulduğu bilgiler, referans talep eden kişi taradndan 
istenen bilgiler de işlenebilir. Çalışan açıkça rıza vermedikçe kendisi hakkında gizli referans 
(çalışanın referansın içeriğini göremediği referans biçimi) verilemez. 

5.5. ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMALARI İLE ŞİRKET YAPISINI DEĞİŞTİREN DİĞER 
İŞLEMLERDE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ 

Şirket birleşme ve devralmaları ile Şirket yapısını değişWren diğer işlemler bu bölüm alonda 
“Şirket formu değişikliği” olarak adlandırılacakor. Şirket formu değişikliği işlemleri sırasında 
kişisel veriler mümkün olduğunca anonimleşWrerek paylaşılır. 

AnonimleşWrilmesi mümkün olmayan kişisel verilerin, Şirket formu değişikliği işlemleri 
kapsamında paylaşılması gerekmesi halinde bunların paylaşıldığı tarafların başta aşağıdaki 
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hususlar olmak üzere veri güvenliği tedbirlerinin temin edileceği yönünde taahhüt vermesi 
sağlanır:  

• Sadece Şirket formu değişikliği işlemleri ile sınırlı olarak bu kişisel verileri kullanacağı,  
• Kişisel verilerin gizlilik kurallarına uygun muamele göreceği,  
• Ayrı bir hukuki sebep bulunmadıkça veya zorunlu olmadıkça kişisel verilerin üçüncü 

kişilere aktarılmayacağı. 

5.6. DİSİPLİN SORUŞTURMALARI VE DENETİM SÜREÇLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 
İŞLENMESİ 

ŞirkeWmiz deneWm süreçlerinde ve çalışanlara ilişkin yürütülecek disiplin soruşturmaları 
kapsamında sadece sürecin gerekWrdiği kadar kişisel veri işlenir. Kişisel verilerin doğruluğu ve 
güncelliğinin kontrol edilmesi için gerekli çaba gösterilir ve bu kapsamda soruşturmanın ve 
deneWmin etkinliğinin önemli şekilde ortadan kaldırılmaması kaydıyla gerekli aksiyonlar alınır. 

5.7. SAĞLIK VERİLERİNİN AYRI SAKLANMASI VE SAĞLIK VERİLERİNİ İŞLEMEYE YETKİLİ 
KİŞİLER 

Sağlık verileri, Şirket olanakları elverdiği oranda, yetkisiz erişimlerden korumak ve daha 
yüksek güvenlik sağlamak adına, diğer kişisel verilerden ayrı olarak saklanmaktadır. Şirket, 
sağlık verilerini mümkün olan en dar kapsamda işlemeye özen göstermektedir. Sağlık 
verilerinin işlenmesi gereken durumlarda, bu işlemeyi gerçekleşWrmek amacıyla 
yetkilendirilen kişilerin, bu verilerin hassasiyeWni anlamasına ve gerekli önemleri alabilmesine 
yönelik bilgilendirmeler yapılır. Bu kapsamda Kurul taradndan ortaya konulan idari ve teknik 
tedbirler alınır. 

  
5.8. ELEKTRONİK HABERLEŞME ARAÇLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN 

İŞLENMESİ 
Şirket taradndan çalışana sağlanmış veya sağlanabilecek olan cep telefonu, diz üstü bilgisayar, 
tablet ve benzeri elektronik haberleşme araçlarının kullanımına ilişkin olarak çalışan verileri 
işbu PoliWka çerçevesinde işlenebilir. Çalışanlara Şirket taradndan sağlanmış olan haberleşme 
cihazlarının yalnızca iş gereklilikleri için kullanılmalı, kişisel amaçlarla kullanılmamalıdır. 
Elektronik haberleşme araçlarının kişisel amaçlarla kullanımına ilişkin elde edilen kişisel 
veriler işbu PoliWka’da bulunan hükümler doğrultusunda silinecekWr.  

Şirket telefonundan yapılan ileWşim, telefon görüşmesi yapılan numaralar ve ileWşimin 
süresine ilişkin kişisel verilerin sadece işlendikleri amaçla sınırlı olarak kullanılmasına özen 
gösterilir. Çalışan kurumsal e-posta hesabı üzerinden elde edilen kişisel verilerin Şirket 
taradndan işlenmesinde; bu poliWkada yer alan tüm hükümler uygulama alanı bulur.  

5.9. GÜVENLİK KAMERASI UYGULAMASINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 
İşyerinde güvenlik veya benzeri amaçlarla kamera kayıtları kullanımı nedeniyle kişisel 
verilerin elde edilmesi halinde; elde edilen kişisel verileriniz ileride bir şüpheli işlemin 

	13



	 	 	

araşorılması, uyuşmazlığın çözümü veya şikâyet halinde delil olarak kullanmak gibi 
amaçlarla veya bu PoliWka’da belirWlen diğer amaçlarla işlenebilir.  

5.10.İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 
Şirket’in ilgili poliWka ve prosedürlerine uygun hareket edilmesini temin ve kontrol etmek 
amacıyla Şirket taradndan Çalışanlar’ın internet kullanımı izlenebilir. Bu kapsamda, kişisel 
verilerin elde edilmesi halinde; elde edilen kişisel verilere ilişkin, bu PoliWka’daki hükümler 
uygulama alanı bulur.   

5.11. ŞİRKET TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN ARAÇLARA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  
Şirket’in ilgili poliWka ve prosedürlerine uygun hareket edilmesini temin ve kontrol etmek 
amacıyla Şirket taradndan Çalışanlar’a tahsis edilen veya ileride edilebilecek araçların takibi 
yapılabilir. Bu kapsamda, kişisel verilerin elde edilmesi halinde; elde edilen kişisel verilere 
ilişkin, bu PoliWka’daki hükümler uygulama alanı bulur. 
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