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GİRİŞ:  

Beta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (KVKK veya Kanun) uyarınca ticari faaliyetlerimizi yerine 
getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 
hukuka uygun olarak korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan 
gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.  

POLİTİKANIN AMACI 

İşbu Politika’nın temel amacı, hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak kişisel 
verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik sistemler konusunda açıklamalarda 
bulunmak ve verisi işlenen veri sahiplerinin tüm haklarının korunmasını 
hedeflemektedir. Şirketimiz işleyişi içerisinde kişisel verilerin işlenmesi ve 
korunması bakımından her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.    

İşbu Politika’ya ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulmaması halinde, mevzuat 
hükümleri ile öngörülen cezai ve hukuki sorumluluğun yanında, Beta Gıda 
içerisinde, olayın mahiyetine göre, iş hayatını düzenleyen mevzuat çerçevesinde 
akdin haklı nedenle feshine kadar gidebilecek olan yaptırımlar uygulanacaktır.  

POLİTİKANIN KAPSAMI VE KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ 

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Gizlilik Politikası (Politika), kişisel 
verilerin Şirketimiz tarafından toplanması, kullanılması, paylaşması ve saklanması 
süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu 
Politika’da, Şirketimiz tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine 
ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş 
olup, bu açıklamalar Şirketimiz hissedarlarını, çalışanlarını, çalışan adaylarını, iş 
ortaklarını, tedarikçileri, danışmanlarımızı, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, 
üçüncü kişiler, resmi kurumlar, ziyaretçilerimizi, bankalar ve bağımsız denetim 
kuruluşları olmak üzere Şirketimiz ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri 
kapsamaktadır. 

TANIMLAR 

Açık Rıza:  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle 
açıklanan rıza. 
 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri 
işleyen gerçek ve tüzel kişidir. 
 

Kişisel Verilerin nKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi 
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İşlenmesi:  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 
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her 
türlü işlem. 
 

Özel Nitelikli 
Kişisel 
Veri/Veriler: 

Irk, etnik köken, felsefi inanç, din, siyasi düşünce, mezhep veya diğer 
inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel 
hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler. 
 

Kişisel Veri:  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 
 

İlgili Kullanıcı:  Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden 
sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu 
organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve 
talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir. 
 

İlgili Kişi: Kişisel verisi Şirket tarafından işlenen gerçek kişi. 
 

Veri 
Sorumlusu: 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri 
kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan 
tüzel kişi. 
 

İmha:  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. 
 

Kayıt Ortamı:  Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen 
kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam. 
 

Veri 
Sahibi/İlgili 
Kişi: 

Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen gerçek kişiler. 

Veri Kayıt 
Sistemi: 

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt 
sistemi. 
 

Fiziksel Mekan 
Güvenlik 
Bilgisi 

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında 
alınan kamera kayıtları ve belgelere ilişkin kişisel veriler. 

Kişisel 
Verilerin 
Anonim Hale 
Getirilmesi: 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği 
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle 
getirilmesi. 
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Kişisel 
Verilerin 
Silinmesi:  

Kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve 
tekrar kullanılamaz hale getirilmesi. 

Kişisel 
Verilerin Yok 
Edilmesi:  

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri 
getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi. 
 

Periyodik 
İmha: 

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının 
ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha 
politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen 
gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi. 
 

Kanun/KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 
 

Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin 
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 
Yönetmeliktir. 
 

 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER  

Beta Gıda, KVK Kanunu’nun 4. maddesi doğrultusunda işbu Politika kapsamında 
yer alan kişisel verileri aşağıdaki ilkelere uygun olarak işlemektedir.  

 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma:   
Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatı ile ve basiretli bir tacir olarak Anayasa ve KVK 
Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek olan tüm mevzuat 
hükümlerine uygun olarak ve Medeni Kanun’un 2. maddesi ile öngörülen dürüstlük 
kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetlerini yürüteceğini kabul 
etmektedir.   

 Doğru ve gerektiğinde güncel olma:  
Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde, tekniğin elverdiği ölçüde kişisel 
verilerin doğruluk ve güncelliğinin sağlanması için gerekli tüm idari ve teknik 
tedbirleri almaktadır. İlgili kişinin veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize bildireceği 
talepler doğrultusunda, verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla 
bilgilendirmeler de bulunularak veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır.   

 Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme: 
Şirketimiz tarafından kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinin gereklilikleri ile 
sunulan veya sunulacak olan hizmetlerle sınırlı olarak hukuka uygun biçimde 
işlenmekte olup kişisel verilerin işlenme amacı verilerin işlenmeye başlanmasından 
önce açık ve kesin olarak belirlenmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz yalnızca veri 
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sahipleriyle kurulan iş ilişkisi ile bağlantılı olarak ve bunlar açısından gerekli olması 
halinde kişisel veri işlemektedir.      

 İşlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme: 
 Şirketimiz tarafından kişisel veriler işlenme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak ve 
bu amacın gerçekleşmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Bu kapsamda verilerin 
işlenme amacı ile ilgili olmayan ve ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden 
kaçınılması temel esastır.   

 Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği 
süre ile sınırlı olarak işleme: 

Kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümleri ile öngörülen süreler doğrultusunda veya 
verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilmektedir. 
Mevzuat hükümleri ile öngörülen sürenin sonunda veya verilerin işlenme amacının 
gerektirdiği sürenin sonunda kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok 
edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI    

KVK Kanunu ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, Şirketimiz 
tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak 
işlenmektedir. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde ise, veri sahibinin 
açık rızası olmasa dahi, Kişisel Veriler işlenebilecektir. 

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,  
 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,   

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 
kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 
olması,  

 Şirket Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 
zorunlu olması,   

 Hukuken meşru bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 
işlemenin zorunlu olması,   

 Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,   
 Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.   
 

 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları  

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil 
ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise Şirketimiz tarafından 
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özel hassasiyet gösterilmekte ve KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere uygun 
davranılmaktadır. Bu kapsamda, KVK Kanunu’nun 6. Maddesinde, Kurul 
tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri 
sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat 
ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde 
veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık 
ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda 
sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir: 

 Kamu sağlığının korunması,  
 Koruyucu hekimlik, 
 Tıbbî teşhis,   
 Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,  
 Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.   

 

Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları 

Şirketimiz Kişisel Verileri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını 
oluşturarak ve güvenlik önlemlerini alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini 
ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri üçüncü kişilere Kanuna uygun olarak aktarabilir. 
Şirketimiz Kişisel Verilerin aktarılması sırasında Kanunda öngörülen düzenlemelere 
uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz meşru ve hukuka uygun Kişisel 
Veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanun’un 5. maddesinde 
belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak 

Kişisel Verileri üçüncü kişilere: 

 Kişisel Veri sahibinin açık rızası var ise; 
 Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri 

aktarımı zorunlu ise, 
 Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, 

Kişisel Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 
korunması için zorunlu ise ve 

 Kişisel Veriler, Kişisel Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, 
 Kişisel Veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak 

durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa, 

 Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için 
zorunlu ise, 

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak 
kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise, 



7 
 

 Kişisel Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 

Şirketimizin meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise 

aktarabilir. 

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları 

Şirketimiz Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri 
alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini 
yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. Şirketimiz tarafından Kişisel Veriler; KVK 
Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya 
yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki 
veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ve KVK Kurulu’nun 
izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilir.  

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları 

Şirketimiz, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK 
Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun 
Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibi’nin Özel Nitelikli 
Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir. 

 Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olması halinde veya 
 Aşağıdaki şartların varlığı halinde Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası 

aranmaksızın; 
 

 Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel 
Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya 
diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik 
verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde, 

 Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli 
Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, 
tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü 
altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 
aktarılabilmektedir. 

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları 

Şirketimiz, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK 
Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun 
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Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibi’nin Özel Nitelikli 
Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı 
taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilmektedir. 

 Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olması halinde veya 
 Aşağıdaki şartların varlığı halinde Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası 

aranmaksızın; 
 

 Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel 
Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya 
diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik 
verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde, 

 Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli 
Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, 
tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü 
altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 
aktarılabilmektedir. 
 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ YÖNTEMLERİ  

Şirketimiz, KVK Kanunu 4, 5 ve 6. maddeye uygun olarak ve Yönetmelik’in 5.,7.,9. 
ve 10. maddesi kapsamında düzenlenmesi ve aşağıda yer alan bilgileri içermesi 
zorunlu olan Kişisel Veri İşleme Envanteri’ne dayalı olarak gerçek kişilere ait kişisel 
verileri işlemektedir.   

 Kişisel veri işleme amaçları,  
 Veri kategorisi,  
 Verilerin aktarıldığı alıcı grubu veya alıcı grupları,  
 Veri konusu kişi grupları,  
 Veri kategorisi ile veri konusu kişi gruplarının ilişkilendirilmesi,  
 Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,  
 Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,   
 Kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süre. 

 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI, 
AKTARILACAĞI KİŞİLER 

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları 

Kişisel Veriler;  hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak, 
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 İşletmelerimizin genel ve ticari güvenliğinin temin edilmesi, 
 İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve güvenlik süreçlerinin temini, 
 İnsan kaynakları operasyonları ve politikalarının en iyi şekilde planlanması ve 

uygulanması, 
 Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi 

ve yönetilmesi, 
 Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, 
 Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin 

planlanması ve icrası, 
 Stratejik planlama ve İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, 
 Personel temin süreçlerinin yürütülmesi, 
 Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, 
 Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi, 
 Şirket itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, 
 Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi, 
 Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, 
 Ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahipleri’nin en iyi şekilde 

faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale 
getirilerek önerilmesi, 

 Müşteri, ticari ortaklar, tedarikçiler, çalışanlar, çalışan adayları için veri 
tabanlarının oluşturulması, 

 Şirket iç operasyonları, 

 Kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime 
geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, 

 Güvenlik amacıyla ve yasal zorunluluklar sebebi ile görüntü kayıt 
süreçlerinin, tesis içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, İSG 
eğitimlerinin koordinasyonu ve iş kaza kayıtlarının tutulması, ziyaretçi 
prosedürü ile acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin 
yürütülmesi, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması 
gibi amaçlarla, 

 Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, 

 İş başvuruları esnasında paylaşılan kişisel verilerin değerlendirilmesi, 
 Müşterilerimizin kullanım alışkanlıkları göz önünde bulundurularak 

ilgilenebilecekleri ürünlere ilişkin yönlendirmede bulunulması ve 
kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik 
tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, 

 Müşteri memnuniyetini artırmak ve müşteri analizinde kullanılabilmesi, çeşitli 
pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yapılabilmesi, bilgi araştırması ve anket 
değerlendirmeleri, 
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 Çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, 
hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, 

 Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, 
 Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan 

doğan haklarımızı kullanabilmek 
 

amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri 
işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme 
faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor 
olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız 
temin edilmektedir. 

Yukarıda belirtilen kategoriler bilgilendirme amaçlı olup, Şirketimiz’in gelecekteki 
ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başka kategoriler de 
eklenebilecektir. Bu gibi durumlarda Şirketimiz sizi en hızlı şekilde bilgilendirmeye 
devam edebilmek için, belirtilen kategorileri ilgili metinlerde güncellemeye devam 
edecektir. 

Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler 

Kişisel Veriler, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin 
edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş 
ortaklarımız, tedarikçilerimiz, bankalar, teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri 
bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler, 
ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz olarak temin edilebilmesi için ilgili bilgilere 
ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir. 

Bunların haricinde;  

 Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  

 Hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle 
verilerin paylaşılmak zorunda kalınması,  

 Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,  

 Yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi 
hallerde de  

Kişisel Verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- 
aktarılabilecektir. Kişisel Verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye 
uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte 
ve/veya toplu olarak reklam verenlerle paylaşılabilir. 
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Anonimleştirilmiş verilerin paylaşılması durumunda ise, siz 
ziyaretçilerimiz/müşterilerimizle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgilerinizi 
içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde 
gizliliğiniz güvence altındadır. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, 
SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ VE 
SAKLANMA SÜRESİ 
 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kanun’un amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. 
Madde’ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, 
telefon, faks, e-mail ve diğer elektronik ortamlarla; teknik ve sair yöntemlerle, Şirket 
internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan, Politika’da yer verilen 
amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı 
hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir 
şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve Şirket veya Şirket tarafından 
görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir. 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi 

Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer 
kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile Şirket, bu Kanun ve diğer 
kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler’i resen veya veri sahibinin talebi 
üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel Veriler’in silinmesi, kişisel 
verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale 
getirilmesi işlemidir. Kişisel Veriler’in yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri 
getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, 
disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade 
etmektedir. Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Kişisel Veriler’in başka verilerle 
eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir. 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Şirket, Kişisel Veriler’i mevzuatta öngörülmesi durumunda, bu mevzuatta belirtilen 
süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması 
gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Şirket’in o 
veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirket’in uygulamaları ve ticari 
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yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha 
sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği 
saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki 
uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri 
sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki 
sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı 
süreleri ile, zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda 
Şirket’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri 
belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla 
erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili 
kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten 
sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Kişisel Veriler’in saklanması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ile 
ilgili Şirket tekniklerine dair detaylı düzenlemeler Şirket’in Kişisel Veri Saklama ve 
İmha Politikası’nda yer almaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER 

Şirketimiz, KVK Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel 
Veriler’in 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 yapmakta veya yaptırmaktadır.  

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik 
Tedbirler 
 

 Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. 
 Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır. 
 Anahtar yönetimi uygulanmaktadır. 
 Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki 

güvenlik önlemleri alınmaktadır. 
 Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır. 
 Güvenlik duvarları kullanılmaktadır. 
 Sızma testi uygulanmaktadır. 
 Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı 

sağlanmaktadır. 
 Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.  
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 Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır. 
 Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir. 
 Şifreleme yapılmaktadır. 

 
Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur. 

Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık 
çalışmaları yapılmaktadır. 

Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur. 

Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar 
hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. 

Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır. 

Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri 
kaldırılmaktadır. 

İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir. 

Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir. 

Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır. 

Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır. 

Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri 
alınmaktadır. 

Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği 
sağlanmaktadır. 

Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır. 

Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır. 

Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de 
sağlanmaktadır. 

Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi 
de yapılmaktadır. 

Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır. 

Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir. 

Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve 
uygulanmaktadır. 

 
 
Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari 
Tedbirler 
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 Çalışanlar, Kişisel Veriler’in korunması hukuku ve Kişisel Veriler’in hukuka 

uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. 
 Şirket, kendi kurum veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını 

sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmaktadır. 
 Şirket’in iş birimlerinin yürütmekte olduğu Kişisel Veri işleme faaliyetleri; bu 

faaliyetlerin Kanun’un aradığı Kişisel Veri işleme şartlarına uygunluğun 
sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve 
yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir. 

 Şirket, kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel 
istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini vermektedir. 

 Şirket’in yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri 
özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin 
gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde Kişisel Veri işleme faaliyetleri 
ortaya konulmaktadır. 

 Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, Şirket, kişisel verilerin paylaşıldığı 
kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar yahut sözleşmelere ekleyeceği hükümler 
ile veri güvenliğini sağlar. 

 İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için 
ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları 
belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini 
sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla 
hayata geçirilmektedir. 

 Şirket ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, 
Şirket’in talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, Kişisel Veri’leri 
işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar 
konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler 
yürütülerek Kanun’dan doğan yükümlülükler yerine getirilmektedir. 

 İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde 
edilmesi hâlinde, Şirket bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.  

 

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve 
İdari Tedbirler 

Şirket, Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişimi engellemek için teknik ve idari 
tedbirler almaktadır. İşbu tedbirler aşağıdaki gibidir. 

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik 
Tedbirler 
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 Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler 
periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. 

 Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir. 
 Kurulan sistemler kapsamında risk analizi, veri sınıflandırması, risk 

değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçleri 
yürütülmektedir. 

 İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak 
erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır. 

 Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği 
ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek 
gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. 

 Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve 
donanımlar kurulmaktadır. 

 Kişisel Veriler’in toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için 
düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların 
kapatılması sağlanmaktadır. 

 Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapılmaktadır. 
 Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden 

geçirilmektedir. 
 Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek 

teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulması 
sağlanmaktadır. 

 Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin 

kontrol altında tutulması sağlanmaktadır. 

 

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari 
Tedbirler 
 

 Çalışanlar, Kişisel Veri’lere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak 
teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir. 

 Çalışanlar, öğrendikleri Kişisel Veri’leri Kanun 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. 
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 İş birimi bazında Kişisel Veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun 
olarak Şirket içinde Kişisel Veri’lere erişim ve yetkilendirme süreçleri 
tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. 

 Şirket tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile 

akdedilen sözleşmelere; Kişisel Veriler’in aktarıldığı kişilerin, Kişisel 

Veriler’in korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi 

kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler 

eklenmektedir. 

 
 Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması 

Şirket, Kişisel Veriler’in 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. 

KVKK’nın 12(1). maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır: 

- Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, 
- Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve değiştirilmesini önlemek, 
- Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak. 

 

Şirket’in bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır: 

Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik 
Tedbirler 
 

 Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere 
uygun sistemler kullanılmaktadır. 

 Kişisel Veriler’in tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca 

yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere 

erişmesine izin verilmektedir.  

 Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir. 
 Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, bilişim 

sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri 
ve araştırmaları yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit 
edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir. 
Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği 
ilgilisine raporlanmaktadır. 

 Kişisel Veriler’in güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka 
uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.  
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Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler 
 

 Çalışanlar, Kişisel Veriler’in güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak 
konusunda eğitilmektedirler. 

 Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki 

gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki danışmanlık 

desteği alınmaktadır. 

 Şirket tarafından Kişisel Veriler’in saklanması konusunda teknik gereklilikler 
sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, Kişisel Veriler’in hukuka 
uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; Kişisel 
Veriler’in aktarıldığı kişilerin, Kişisel Veriler’in korunması amacıyla gerekli 
güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere 
uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 
 

Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi 

Şirket, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri 
yapmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirket’in iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili 
bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler 
yürütülmektedir. 

Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler 

Şirket, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak işlenen Kişisel Veriler’in kanuni 

olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa 

sürede ilgili Kişisel Veri Sahibi’ne ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi 

yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK 

Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir. 

Kişisel Veri Sahiplerinin Yasal Haklarının Gözetilmesi 

Şirket, Kişisel Veri Sahipleri’nin Politika ve Kanun’un uygulanması ile tüm yasal 
haklarını gözetir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır. Kişisel 
Veri Sahipleri’nin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın altıncı bölümünde 
yer verilmiştir. 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 

Kanun birtakım Kişisel Veri’lere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin 
mağduriyetine ve/veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfetmiştir. 
Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer 
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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. Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak 
işlenen özel nitelikli Kişisel Veriler’in korunmasına Şirket tarafından azami 
hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Şirket tarafından, kişisel verilerin 
korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, Özel Nitelikli Kişisel Veriler 
bakımından da azami özenle uygulanmakta ve bu konuda Şirket bünyesinde gerekli 
denetimler sağlanmaktadır. 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI 
VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması 

Şirketimiz, KVKK’nun 10. maddesine uygun olarak, Veri Sahiplerini, Kişisel 

Veriler’in elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında 

aydınlatmaktadır. Söz konusu Aydınlatma Yükümlülüğü çerçevesinde veri 

sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler; 

 Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,  

 Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,  

 İşlenen Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,  

 Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 

 Kişisel Veri Sahibinin KVKK 11. maddesinde sahip olduğu hakları 

konusunda aydınlatma yapmaktadır. 

Şirketimiz, Aydınlatma Yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri 

işlenen kişiler bazında, yukarıda belirtilen KVKK hükmü kapsamında veri 

sahiplerine sunulmak üzere aydınlatma beyanları hazırlamıştır. Aydınlatma 

beyanlarının veri sahiplerine sunulmasının ardından Şirketimiz, ticari faaliyetlerini 

yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme 

faaliyetleri ve veri kategorileri için de açık rıza beyanları hazırlanmıştır. Veri 

sahiplerine yönelik hazırlanan açık rıza beyanlarında, KVKK’ya dayanak teşkil eden 

Avrupa Birliği düzenlemelerine paralel olarak, veri sahiplerine kişisel verilerinin 

Şirketimiz tarafından işlenip işlenemeyeceğine dair seçim hakkı tanınmış ve açık rıza 

temin edilememesi halinde, meydana gelebilecek sonuçlar hakkında bilgilendirmede 

bulunulmuştur. 
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Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller 

KVKK’nın 28(1). maddesi çerçevesinde, aşağıda sayılan durumlarda Şirketimizin 
aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır.  

 Kişisel Verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin 
yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen 
kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler 
kapsamında işlenmesi, 

 Kişisel Verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, 
planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, 

 Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu 
düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını 
ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya 
bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi, 

 Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu 
düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve 
yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, 
koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi, 

 Kişisel Verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine 

ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 
 
 

Bununla beraber KVKK’nın 28/2 maddesi gereğince aşağıda sayılan hallerde 
Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

 Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için 
gerekli olması, 

 Kişisel Veri Sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel 
verilerin işlenmesi, 

 Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili 
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile 
disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, 

 Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin 

ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN KVK KANUNU UYARINCA HAKLARI 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Kişisel Veriler’i alınan kişilere; 
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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, 
d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü 

kişileri bilme, 
e) Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların 

düzeltilmesini isteme, 
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel 

Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
g) Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 

edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya 
çıkmasına itiraz etme, 

i) Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 
uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu 
açıklar. 

 

Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması 

Veri sahipleri yukarıda sayılan haklarını, işbu Politika’nın 1 no’lu ekinde bulunan 
veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını Beta Gıda iletişim adresine 
(AcıdereOSB Fuzuli Cad. No:1 Sarıçam/ADANA)  

 Şahsen (elden) başvuru ile,   

 Noter vasıtasıyla,  

 Posta vasıtasıyla, 

 İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla (Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır) iletebilirler. 
 

Aynı şekilde İlgili formu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan 
"güvenli elektronik imza” ile imzalanarak betagida@hs02.kep.tr KEP adresine 
veya info@beta.com.tr adresine gönderilmek suretiyle, (e-posta’nın konu kısmına 
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır) iletilebilir. 

Formun doldurulması yahut Beta Gıda’ya gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler, 1 
no’lu ekte bulunan başvuru formunda yer almaktadır. Beta Gıda, ilgili başvurulara 
yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır.   

Şirket’in Başvurulara Cevap Verme Usulü Ve Süresi 



21 
 

Beta Gıda, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün 

içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi halinde, Beta Gıda tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret 
ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması 

sürecinde, Beta Gıda tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep 
edilebilecektir. Şirketimiz, talebin kabul edilmesi halinde cevabı yazılı olarak veya 

elektronik ortamda veri sahibine bildirir. 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için 
veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş 
özel vekâletname bulunmalıdır. Şirketimiz, iletilen bilgi ve belgelerin yanlış olması 
veya yetkisiz başvuru yapılması halinde gerekçesini açıklayarak başvuruyu reddetme 
hakkını saklı tutmaktadır.  

 Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı 

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde 
başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten 
itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK 
Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahiptir. 

ŞİRKET’İN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI 
POLİTİKASI UYARINCA YÖNETİM YAPISI 
 

Şirket bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları 

yönetmek üzere Şirket üst yönetiminin kararı gereğince Kişisel Veri Komitesi 

oluşturulmuştur. Kişisel Veri Komitesi, Kişisel Veri Sahipleri’nin verilerinin hukuka, 

işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalara uygun olarak 

saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri yapmakla yetkili ve görevlidir. 

GÜNCELLEME VE UYUM 

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk 

olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 

Şirket, Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu kararları uyarınca, 
sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu 
Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı 
tutmaktadır. 
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İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin 

açıklamalar Politika’nın sonunda açıklanır. 

Değişiklikler 

30.09.2020 tarihinde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası 
yayınlanmıştır. 
 

*daha eski tarihli bir değişiklik bulunmamaktadır.* 

Yürürlük 

Şirket tarafından hazırlanan işbu Politika 30.09.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Dağıtım 

Politika, Şirket internet sitesinde yayınlanarak, üçüncü taraflara ve Şirket 
çalışanlarına duyurulur. 

Ekler 

EK – 1 : Beta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu 
Aydınlatma Metni 

EK – 2 : Beta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
Kapsamında Veri Sahibi Başvuru Formu 

 

 

 

 

 


