
ALTINBAŞ	GAYRİMENKUL	GELİŞTİRME	VE	YAPI	A.Ş.	KİŞİSEL	VERİLERİN	KORUNMASI	VE	İŞLENMESİ	

POLİTİKASI	

1.1.	GİRİŞ	

Kişisel	 verilerin	 korunması,	 ALTINBAŞ	GAYRİMENKUL	GELİŞTİRME	VE	 YAPI	 A.Ş.	 (“Şirket”)	 en	 önemli	

öncelikleri	 arasındadır.	 Bu	 konunun	 en	 önemli	 ayağını	 ise	 işbu	 politika	 ile	 yönetilen;	 müşterilerin,	

potansiyel	 müşterilerin,	 çalışan	 adaylarımızın,	 şirket	 hissedarlarının,	 şirket	 yetkililerinin,	

ziyaretçilerimizin,	işbirliği	içinde	olduğumuz	kurumların	çalışanlarının,	hissedarlarının	ve	yetkililerinin	

ve	 üçüncü	 kişilerin	 kişisel	 verilerinin	 korunması	 ve	 işlenmesi	 oluşturmaktadır.	 Türkiye	 Cumhuriyeti	

Anayasası’na	 göre,	 herkes,	 kendisiyle	 ilgili	 kişisel	 verilerin	 korunmasını	 isteme	 hakkına	 sahiptir.	 Bir	

Anayasal	 hak	 olan	 kişisel	 verilerin	 korunması	 konusunda,	 ŞİRKET,	 işbu	 politika	 ile	 yönetilen;	

müşterilerin,	 potansiyel	 müşterilerin,	 çalışan	 adaylarının,	 şirket	 hissedarlarının,	 şirket	 yetkililerinin,	

ziyaretçilerinin,	 işbirliği	 içinde	 olduğu	 kurumların	 çalışanları,	 hissedarları	 ve	 yetkililerinin	 ve	 üçüncü	

kişilerin	kişisel	verilerinin	korunmasına	gerekli	özeni	göstermekte	ve	bunu	bir	şirket	politikası	haline	

getirmektedir.	 Bu	 kapsamda,	 ilgili	mevzuat	 gereğince	 işlenen	 kişisel	 verilerin	 korunması	 için	 ŞİRKET	

tarafından	gereken	idari	ve	teknik	tedbirler	alınmaktadır.		

ALTINBAŞ	 GAYRİMENKUL	 GELİŞTİRME	 VE	 YAPI	 A.Ş.	 olarak,	 6698	 Sayılı	 Kişisel	 Verilerin	 Korunması	

Kanunu	 (“KVKK”)	 uyarınca,	 Veri	 Sorumlusu	 sıfatıyla	 hazırladığımız	 işbu	 “Bilgilendirme”	 yazısında,	

KVKK’da	yer	alan	“Veri	Sorumlusunun	Aydınlatma	Yükümlülüğü”	başlıklı	10.	ve	“İlgili	Kişinin	Hakları”	

başlıklı	 11.	 Maddesi	 çerçevesinde;	 hangi	 amaçla	 kişisel	 verilerinizin	 işleneceği,	 işlenen	 kişisel	

verilerinizin	 kimlere	 ve	 hangi	 amaçla	 aktarılabileceği,	 kişisel	 verilerinizin	 toplanmasının	 yöntemi	 ve	

hukuki	 sebebi	 ve	 KVKK’nın	 11.	 maddesinde	 sayılan	 diğer	 haklarınız	 ve	 ŞİRKET’in	 benimsediği	 ve	

aşağıda	sıralanan	temel	ilkelere	ilişkin	detaylı	açıklamalarda	bulunulacaktır:	

• Kişisel	verileri	hukuka	ve	dürüstlük	kurallarına	uygun	işleme,	

• Kişisel	verileri	doğru	ve	gerektiğinde	güncel	tutma,	

• Kişisel	verileri	belirli,	açık	ve	meşru	amaçlar	için	işleme,	

• Kişisel	verileri	işlendikleri	amaçla	bağlantılı,	sınırlı	ve	ölçülü	işleme,	

• Kişisel	verileri	ilgili	mevzuatta	öngörülen,	işlendikleri	amaç	için	gerekli	süre	kadar	muhafaza	etme,	

• Kişisel	veri	sahiplerini	aydınlatma	ve	bilgilendirme,	

• Kişisel	veri	sahiplerinin	haklarını	kullanması	için	gerekli	sistemi	kurma,	

• Kişisel	verilerin	muhafazasında	gerekli	tedbirleri	alma,	

• Kişisel	 verilerin	 işleme	 amacının	 gereklilikleri	 doğrultusunda	 üçüncü	 kişilere	 aktarılmasında,	 ilgili	

mevzuata	ve	KVK	Kurulu	düzenlemelerine	uygun	davranma,	



• Özel	nitelikli	kişisel	verilerin	işlenmesine	ve	korunmasına	gerekli	hassasiyeti	gösterme.	

1.2.	POLİTİKANIN	AMACI	

Bu	politikanın	temel	amacı,	ŞİRKET	tarafından	hukuka	uygun	bir	biçimde	yürütülen	kişisel	veri	işleme	

faaliyeti	 ve	 kişisel	 verilerin	 korunmasına	 yönelik	 benimsenen	 sistemler	 konusunda	 açıklamalarda	

bulunmak,	 bu	 kapsamda	 müşterilerimiz,	 potansiyel	 müşterilerimiz,	 çalışan	 adaylarımız,	 şirket	

hissedarları,	 şirket	 yetkilileri,	 ziyaretçilerimiz,	 işbirliği	 içinde	 olduğumuz	 kurumların	 çalışanları,	

hissedarları	 ve	 yetkilileri	 ile	 üçüncü	 kişiler	 başta	 olmak	 üzere	 kişisel	 verileri	 şirketimiz	 tarafından	

işlenen	kişileri	bilgilendirilerek	şeffaflığı	sağlamaktır.	

1.3.	KAPSAM	

Bu	Politika;	müşterilerimizin,	potansiyel	müşterilerimizin,	çalışan	adaylarımızın,	şirket	hissedarlarının,	

şirket	 yetkililerinin,	 ziyaretçilerimizin,	 işbirliği	 içinde	 olduğumuz	 kurumların	 çalışanlarının,	

hissedarlarının,	yetkililerinin	ve	üçüncü	kişilerin	otomatik	olan	ya	da	herhangi	bir	veri	kayıt	sisteminin	

parçası	 olmak	 kaydıyla	 otomatik	 olmayan	 yollarla	 işlenen	 tüm	 kişisel	 verilerine	 ilişkindir.	 Yukarıda	

belirtilen	 kategorilerde	 yer	 alan	 kişisel	 veri	 sahipleri	 gruplarına	 ilişkin	 işbu	 politikanın	 uygulama	

kapsamı	politikanın	tamamı	olabileceği	gibi	yalnızca	bir	kısım	hükümleri	de	olabilecektir.	

1.4.	POLİTİKANIN	VE	İLGİLİ	MEVZUATIN	UYGULANMASI	

Kişisel	 verilerin	 işlenmesi	 ve	 korunması	 konusunda	 yürürlükte	 bulunan	 ilgili	 kanuni	 düzenlemeler	

öncelikle	 uygulama	 alanı	 bulacaktır.	 Yürürlükte	 bulunan	 mevzuat	 ve	 politika	 arasında	 uyumsuzluk	

bulunması	 durumunda,	 Şirketimiz	 yürürlükteki	 mevzuatın	 uygulama	 alanı	 bulacağını	 kabul	

etmektedir.	 Politika,	 ilgili	 mevzuat	 tarafından	 ortaya	 konulan	 kuralların	 ŞİRKET	 uygulamaları	

kapsamında	 somutlaştırılarak	 düzenlenmesinden	 oluşturulmuştur.	 Şirketimiz,	 KVK	 Kanunu’nda	

öngörülen	 yürürlük	 sürelerine	 uygun	 hareket	 etmek	 üzere	 gerekli	 sistem	 ve	 hazırlıklarını	

yürütmektedir.	

1.5.	POLİTİKANIN	YÜRÜRLÜĞÜ	

Politika	 Şirketimizin	 internet	 sitesinde	 (http://www.altinbasyapi.com.tr/)	 yayımlanır	 ve	 kişisel	 veri	

sahiplerinin	talebi	üzerine	ilgili	kişilerin	erişimine	sunulur.	

2.KİŞİSEL	VERİLERİN	KORUNMASINA	İLİŞKİN	HUSUSLAR	



Şirketimiz,	 KVK	 Kanunu’nun	 12.	maddesine	 uygun	 olarak,	 işlemekte	 olduğu	 kişisel	 verilerin	 hukuka	

aykırı	 olarak	 işlenmesini	 önlemek,	 verilere	 hukuka	 aykırı	 olarak	 erişilmesini	 önlemek	 ve	 verilerin	

muhafazasını	 sağlamak	 için	 uygun	 güvenlik	 düzeyini	 sağlamaya	 yönelik	 gerekli	 teknik	 ve	 idari	

tedbirleri	almakta,	bu	kapsamda	gerekli	denetimleri	yapmak	veya	yaptırmaktadır.	

2.1.	KİŞİSEL	VERİLERİN	GÜVENLİĞİNİN	SAĞLANMASI	

Şirketimiz,	 aşağıda	 belirtilen	 hususlarda	 veri	 güvenliği	 konusunda	 gerekli	 hukuki,	 teknik	 ve	 idari	

tedbirleri	almakta,	bu	konuda	en	üst	düzeyde	dikkat	ve	özeni	göstermektedir.	Şirketimiz	 tarafından	

KVK	 Kanunu’nun	 12inci	maddesi	 uyarınca	 “veri	 güvenliğini”	 sağlamaya	 yönelik	 alınan	 aksiyonlar	 ve	

tedbirler	aşağıda	belirtilmektedir.	

• Şirketimiz,	kişisel	verilerin	hukuka	uygun	işlenmesini	sağlamak	için,	teknolojik	 imkânlar	ve	uygulama	

maliyetine	 göre	 teknik	 ve	 idari	 tedbirler	 almaktadır.	 Çalışanlar,	 öğrendikleri	 kişisel	 verileri	 KVK	

Kanunu	 hükümlerine	 aykırı	 olarak	 başkasına	 açıklayamayacağı	 ve	 işleme	 amacı	 dışında	

kullanamayacağı	ve	bu	yükümlülüğün	görevden	ayrılmalarından	sonra	da	devam	edeceği	konusunda	

bilgilendirilmekte	ve	bu	doğrultuda	kendilerinden	gerekli	taahhütler	alınmaktadır.	

• Şirketimiz,	 kişisel	 verilerin	 tedbirsizlikle	 veya	 yetkisiz	 olarak	 açıklanmasını,	 erişimini,	 aktarılmasını	

veya	başka	şekillerdeki	 tüm	hukuka	aykırı	erişimi	önlemek	 için	korunacak	verinin	niteliği,	 teknolojik	

imkânlar	ve	uygulama	maliyetine	göre	teknik	ve	idari	tedbirler	almaktadır.	

• Şirketimiz	kişisel	verilerin	hukuka	aykırı	olarak	 işlenmesinin	önlenmesi,	verilere	hukuka	aykırı	olarak	

erişilmesinin	 önlenmesi	 ve	 verilerin	 hukuka	 uygun	 muhafazasının	 sağlanması	 konusunda	 kişisel	

verileri	aktarmış	olduğu	iş	ortakları	ve	tedarikçiler	gibi	veri	 işleyen	kurumlar	nezdinde	farkındalıkları	

arttırmakta;	 iş	 ortakları	 ve	 tedarikçilerin	 KVK	 kanuna	 uygun	 kişisel	 veri	 işleme	 faaliyetlerinde	

bulunması	yönünde	gerekli	önlemleri	almaktadır.	

• Şirketimizin	veri	sorumlusu	olarak	kişisel	verileri	işlerken	uymak	zorunda	olduğu	yükümlülükler	ve	bu	

konuda	 geliştirdiği	 hukuksal,	 idari	 ve	 teknik	 tedbirlere	 uyma	 zorunluluğu	 Şirketimizin	 tedarikçi,	 iş	

ortağı	 gibi	 çeşitli	 sıfatlarla	 ilişkide	 olduğu	 veri	 işleyen	 kurumlara	 veri	 işleme	 konusunda	

gerçekleştirdikleri	faaliyetin	niteliğiyle	uyumlu	bir	şekilde	sözleşmesel	olarak	yükletilmektedir.	

• Şirketimiz,	kişisel	verilerin	güvenli	ortamlarda	saklanması	ve	hukuka	aykırı	amaçlarla	yok	edilmesini,	

kaybolmasını	 veya	 değiştirilmesini	 önlemek	 için	 teknolojik	 imkânlar	 ve	 uygulama	 maliyetine	 göre	

gerekli	teknik	ve	idari	tedbirleri	almaktadır.	

• Şirketimiz,	 KVK	 Kanunu’nun	 12.	 maddesine	 uygun	 olarak,	 kendi	 bünyesinde	 gerekli	 denetimleri	

yapmakta	 veya	 yaptırmaktadır.	 Bu	 denetim	 sonuçları	 Şirketin	 iç	 işleyişi	 kapsamında	 konu	 ile	 ilgili	

bölüme	raporlanmakta	ve	alınan	tedbirlerin	iyileştirilmesi	için	gerekli	faaliyetler	yürütülmektedir.	



• Şirketimiz,	 KVK	 Kanunu’nun	 12.	 maddesine	 uygun	 olarak	 işlenen	 kişisel	 verilerin	 kanuni	 olmayan	

yollarla	başkaları	tarafından	elde	edilmesi	halinde	bu	durumu	en	kısa	sürede	ilgili	kişisel	veri	sahibine	

ve	KVK	Kurulu’na	bildirilmesini	sağlayan	sistemi	yürütmektedir.	

• Kişisel	verilerin	muhafazasında	gerekli	tedbirleri	almaktadır.	

• Kişisel	 verilerin	 işleme	 amacının	 gereklilikleri	 doğrultusunda	 üçüncü	 kişilere	 aktarılmasında,	 ilgili	

mevzuata	ve	KVK	Kurulu	düzenlemelerine	uygun	davranmaktadır.	

2.2.	 VERİ	 SAHİBİNİN	 HAKLARININ	 GÖZETİLMESİ;	 BU	 HAKLARIN	 ŞİRKETİMİZE	 İLETİLECEĞİ	

KANALLARIN	YARATILMASI	VE	VERİ	SAHİPLERİNİN	TALEPLERİNİN	DEĞERLENDİRİLMESİ	

Şirketimiz,	 kişisel	 veri	 sahiplerinin	 haklarının	 değerlendirilmesi	 ve	 kişisel	 veri	 sahiplerine	 gereken	

bilgilendirmenin	 yapılması	 için	 KVK	 Kanunu’nun	 13.	 maddesine	 uygun	 olarak	 gerekli	 kanalları,	 iç	

işleyişi,	idari	ve	teknik	düzenlemeleri	yürütmektedir.	

Kişisel	 veri	 sahipleri	 aşağıda	 sıralanan	 haklarına	 ilişkin	 taleplerini	 yazılı	 olarak	 Şirketimize	 iletmeleri	

durumunda	 Şirketimiz	 talebin	 niteliğine	 göre	 talebi	 en	 geç	 otuz	 gün	 içinde	 ücretsiz	 olarak	

sonuçlandırmaktadır.	 Ancak,	 KVK	 Kurulunca	 bir	 ücret	 öngörülmesi	 hâlinde,	 Şirketimiz	 tarafından	

başvuru	sahibinden	KVK	Kurulunca	belirlenen	tarifedeki	ücret	alınacaktır.	Kişisel	veri	sahipleri;	

• Kişisel	veri	işlenip	işlenmediğini	öğrenme,	

• Kişisel	verileri	işlenmişse	buna	ilişkin	bilgi	talep	etme,	

• Kişisel	verilerin	işlenme	amacını	ve	bunların	amacına	uygun	kullanılıp	kullanılmadığını	öğrenme,	

• Yurt	içinde	veya	yurt	dışında	kişisel	verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişileri	bilme,	

• Kişisel	 verilerin	 eksik	 veya	 yanlış	 işlenmiş	 olması	 hâlinde	 bunların	 düzeltilmesini	 isteme	 ve	 bu	

kapsamda	yapılan	işlemin	kişisel	verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişilere	bildirilmesini	isteme,	

• KVK	 Kanunu	 ve	 ilgili	 diğer	 kanun	 hükümlerine	 uygun	 olarak	 işlenmiş	 olmasına	 rağmen,	 işlenmesini	

gerektiren	sebeplerin	ortadan	kalkması	hâlinde	kişisel	verilerin	silinmesini	veya	yok	edilmesini	isteme	

ve	bu	kapsamda	yapılan	işlemin	kişisel	verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişilere	bildirilmesini	isteme,	

• İşlenen	 verilerin	 münhasıran	 otomatik	 sistemler	 vasıtasıyla	 analiz	 edilmesi	 suretiyle	 kişinin	 kendisi	

aleyhine	bir	sonucun	ortaya	çıkmasına	itiraz	etme,	

• Kişisel	verilerin	kanuna	aykırı	olarak	işlenmesi	sebebiyle	zarara	uğraması	hâlinde	zararın	giderilmesini	

talep	etme,	haklarına	sahiptir.	

Kişisel	 Verilerinin	 Korunması	 Kanunun	 13üncü	 maddesinin	 1inci	 fıkrası	 gereğince,	 kişisel	 veri	

sahiplerinin	 yukarıda	 belirtilen	 haklarını	 kullanmakla	 ilgili	 taleplerini	 “yazılı”	 veya	 Kişisel	 Verilerin	

Korunması	 Kurulunun	 belirlediği	 diğer	 yöntemlerle	 Şirketimize	 iletmeleri	 gerekmektedir.	 Kişisel	



Verilerin	Korunması	Kurulu	şu	aşamada	herhangi	bir	yöntem	belirlemediği	için	başvuruların	Kanunun	

amir	hükmü	gereği	yazılı	olarak	Şirketimize	iletilmesi	gerekmektedir.	

Kişisel	 veri	 sahiplerinin	 yukarıda	belirtilen	haklarını	 kullanmaları	 için,	 kimliklerini	 tespit	 edici	 gerekli	

bilgiler	 ve	 kullanmak	 istedikleri	 haklarına	 yönelik	 açıklamalarla	 birlikte	 taleplerini,	 Kanunun	 11inci	

maddesinde	 belirtilen	 haklarda	 hangisinin	 kullanımına	 ilişkin	 olduğunu	 da	 belirterek	 Şirketimize	

iletmeleri;	başvuruların	daha	hızlı	ve	etkili	bir	şekilde	cevaplandırılmasını	sağlayacaktır.	

Bu	 çerçevede,	 Şirketimize	 Kişisel	 Verilerin	 Korunması	 Kanunu’nun	 13üncü	maddesine	 dayalı	 olarak	

aynı	 Kanunun	 yukarıda	 belirtilen	 11inci	 maddesindeki	 hakların	 kullanılması	 kapsamında,	 yapılacak	

başvuruların	yazılı	olarak	iletileceği	kanallar	ve	usuller	aşağıda	açıklanmaktadır.	

KVK	 Kanunu’nun	 11.	 maddesinde	 belirtilen	 haklardan	 kullanılmak	 istenen	 kişisel	 veri	 sahibinin	

hakkına	 yönelik	 açıklamaları	 içeren	 talepler;	 http://www.altinbasyapi.com.tr/	 adresindeki	 formu	

doldurarak,	 formun	 imzalı	 bir	 nüshasını,	 Esentepe Mahallesi, Keskin Kalem Sk. No:39, 34394 

Şişli/Istanbul adresine	veri	 sahibinin	kimliğini	 tespit	edici	belgeler	 ile	birlikte	bizzat	elden	 iletilebilir,	

noter	 kanalıyla	 veya	 KVK	 Kanunu’nda	 belirtilen	 diğer	 yöntemler	 ile	 gönderilebilir	 veya	 ilgili	 form	

info@altinbasyapi.com.tr	adresine	güvenli	elektronik	imzalı	olarak	iletilebilir.	

Kişisel	veri	sahipleri	adına	üçüncü	kişilerin	başvuru	talebinde	bulunabilmesi	için	veri	sahibi	tarafından	

başvuruda	bulunacak	kişi	adına	noter	kanalıyla	düzenlenmiş	özel	vekâletname	bulunmalıdır.	

2.3.	ÖZEL	NİTELİKLİ	KİŞİSEL	VERİLERİN	KORUNMASI	

KVK	 Kanunu	 ile	 bir	 takım	 kişisel	 verilere,	 hukuka	 aykırı	 olarak	 işlendiğinde	 kişilerin	 mağduriyetine	

veya	ayrımcılığa	sebep	olma	riski	nedeniyle	özel	önem	atfedilmiştir.	

Bu	 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	 mahkûmiyeti	 ve	 güvenlik	

tedbirleriyle	ilgili	veriler	ile	biyometrik	ve	genetik	verilerdir.	

Şirketimiz	tarafından,	KVK	Kanunu	ile	“özel	nitelikli”	olarak	belirlenen	ve	hukuka	uygun	olarak	işlenen	

özel	 nitelikli	 kişisel	 verilerin	 korunmasında	 hassasiyetle	 davranılmaktadır.	 Bu	 kapsamda,	 Şirketimiz	

tarafından,	kişisel	verilerin	korunması	 için	alınan	teknik	ve	 idari	 tedbirler,	özel	nitelikli	kişisel	veriler	

bakımından	özenle	uygulanmakta	ve	gerekli	denetimler	sağlanmaktadır.	

2.4.	KİŞİSEL	VERİ	SAHİBİNİN	AYDINLATILMASI	VE	BİLGİLENDİRİLMESİ	



Şirketimiz,	 KVK	 Kanunu’nun	 10.	 maddesine	 uygun	 olarak,	 kişisel	 verilerin	 elde	 edilmesi	 sırasında	

kişisel	 veri	 sahiplerini	 aydınlatmaktadır.	 Bu	 kapsamda	 Şirketimiz	 tarafından	 kişisel	 veri	 sahiplerine	

kişisel	verilerinin	elde	edilmesi	sırasında	Şirketimizin	kimliği,	kişisel	verilerin	hangi	amaçla	işleneceği,	

işlenen	 kişisel	 verilerin	 kimlere	 ve	hangi	 amaçla	 aktarılabileceği,	 kişisel	 veri	 toplamanın	 yöntemi	 ve	

hukuki	 sebebi	 ile	 kişisel	 veri	 sahibinin	 KVK	 Kanunu’nun	 11inci	 maddesi	 kapsamında	 sahip	 olduğu	

haklara	ilişkin	aydınlatma	yapılmaktadır.	

Anayasa’nın	20.	maddesinde	herkesin,	kendisiyle	 ilgili	kişisel	veriler	hakkında	bilgilendirilme	hakkına	

sahip	 olduğu	 ortaya	 konulmuştur.	 Bu	 doğrultuda	 KVK	 Kanunu’nun	 11inci	 maddesinde	 kişisel	 veri	

sahibinin	 hakları	 arasında	 “bilgi	 talep	 etme”	 de	 sayılmıştır.	 Şirketimiz	 bu	 kapsamda,	 Anayasa’nın	

20inci	 ve	 KVK	 Kanunu’nun	 11inci	maddelerine	 uygun	 olarak	 kişisel	 veri	 sahibinin	 bilgi	 talep	 etmesi	

durumunda	gerekli	bilgilendirmeyi	yapmaktadır.	

Bunun	 yanında	 Şirketimiz	 KVK	 Kanundaki	 tüm	 hususlar	 ile	 başta	 “Hukuka	 ve	 dürüstlük”	 kuralına	

uygun	 kişisel	 veri	 işleme	 faaliyetinde	 bulunduğunu	 kişisel	 veri	 sahipleri	 ile	 ilgililere	 işbu	 Politika	

belgesi	 başta	 olmak	 üzere	 çeşitli	 kamuoyuna	 açık	 dokümanlarla	 duyurarak,	 kişisel	 veri	 işleme	

faaliyetlerinde	ilgilileri	bilgilendirmeyi	ve	bu	çerçevede	hesap	verilebilirliği	ve	şeffaflığı	sağlamaktadır.	

Ayrıca	Şirketimiz	ilgili	kişilere;	kişilerin	“açık	rıza”	sına	başvurduğu	zamanlar	başta	olmak	üzere	kendi	

faaliyetleri	 ve	 kanundaki	 hususlar	 hakkında	 birçok	 farklı	 yöntemlerle	 de	 bilgilendirmede	

bulunmaktadır.	

3-KİŞİSEL	VERİLERİN	İŞLENMESİNE	İLİŞKİN	HUSUSLAR	

Şirketimiz,	 Anayasa’nın	 20.	 maddesine	 ve	 KVK	 Kanunu’nun	 4.	 maddesine	 uygun	 olarak,	 kişisel	

verilerin	işlenmesi	konusunda;	hukuka	ve	dürüstlük	kurallarına	uygun;	doğru	ve	gerektiğinde	güncel;	

belirli,	 açık	 ve	 meşru	 amaçlar	 güderek;	 amaçla	 bağlantılı,	 sınırlı	 ve	 ölçülü	 bir	 biçimde	 kişisel	 veri	

işleme	faaliyetinde	bulunmaktadır.	Şirketimiz	kanunlarda	öngörülen	veya	kişisel	veri	işleme	amacının	

gerektirdiği	 süre	 kadar	 kişisel	 verileri	 muhafaza	 etmektedir.	 Şirketimiz,	 Anayasa’nın	 20.	 ve	 KVK	

Kanunu’nun	 5.	 maddeleri	 gereğince,	 kişisel	 verileri,	 kişisel	 verilerin	 işlenmesine	 ilişkin	 KVK	

Kanunu’nun	5.	maddesindeki	şartlardan	bir	veya	birkaçına	dayalı	olarak	işlemektedir.	Şirketimiz,	KVK	

Kanunu’nun	6.	maddesine	uygun	olarak	özel	nitelikli	kişisel	verilerin	işlenmesi	bakımından	öngörülen	

düzenlemelere	 uygun	hareket	 etmektedir.	 Şirketimiz,	 KVK	 Kanunu’nun	 8.	 ve	 9.	maddelerine	 uygun	

olarak,	 kişisel	 verilerin	 aktarılması	 konusunda	 kanunda	 öngörülen	 ve	 KVK	 Kurulu	 tarafından	 ortaya	

konulan	düzenlemelere	uygun	davranmaktadır	

3.1.	KİŞİSEL	VERİLERİN	MEVZUATTA	ÖNGÖRÜLEN	İLKELERE	UYGUN	OLARAK	İŞLENMESİ	



3.1.1.	Hukuka	ve	Dürüstlük	Kuralına	Uygun	İşleme	

Şirketimiz;	kişisel	verilerin	 işlenmesinde	hukuksal	düzenlemelerle	getirilen	 ilkeler	 ile	genel	güven	ve	

dürüstlük	kuralına	uygun	hareket	etmektedir.	Bu	kapsamda	Şirketimiz,	kişisel	verilerin	 işlenmesinde	

orantılılık	 gerekliliklerini	 dikkate	 almakta,	 kişisel	 verileri	 amacın	 gerektirdiği	 dışında	

kullanmamaktadır.	

3.1.2.	Kişisel	Verilerin	Doğru	ve	Gerektiğinde	Güncel	Olmasını	Sağlama	

Şirketimiz;	kişisel	veri	sahiplerinin	temel	haklarını	ve	kendi	meşru	menfaatlerini	dikkate	alarak	işlediği	

kişisel	verilerin	doğru	ve	güncel	olmasını	sağlamaktadır.	Bu	doğrultuda	gerekli	tedbirleri	almaktadır.	

3.1.3.	Belirli,	Açık	ve	Meşru	Amaçlarla	İşleme	

Şirketimiz,	 meşru	 ve	 hukuka	 uygun	 olan	 kişisel	 veri	 işleme	 amacını	 açık	 ve	 kesin	 olarak	

belirlemektedir.	Şirketimiz,	kişisel	verileri	 sunmakta	olduğu	hizmetle	bağlantılı	ve	bunlar	 için	gerekli	

olan	 kadar	 işlemektedir.	 Şirketimiz	 tarafından	 kişisel	 verilerin	 hangi	 amaçla	 işleneceği	 henüz	 kişisel	

veri	işleme	faaliyeti	başlamadan	ortaya	konulmaktadır.	

		

	


