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AMAÇ

Arslan Makina Döküm San. Ltd. Şti. (Arslan Makina “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm
gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede Kanun da yer alan
gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), kişisel verilerin
Arslan Makina tarafından toplanması, kullanılması, paylaşması ve saklanması süreçleri
ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
2.

KAPSAM

İşbu Politika’da, Arslan Makina tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine
ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu
açıklamalar

Arslan

Makina

çalışanlarını,

aktif

ve

potansiyel

müşterilerimizi,

ziyaretçilerimizi ve Arslan Makina ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri
kapsamaktadır.
3.

TANIMLAR

Açık Rıza

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

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.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim
hale getirilmesi.

Kanun/KVKK
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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.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin
her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan
ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi

Hale Getirilmesi

hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi

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

Kişisel Verilerin Yok

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde

Edilmesi

erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz
hale getirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi
inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve
kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,
cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
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tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik
verileri.
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 re’sen gerçekleştirilecek
silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun
adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu

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

Yönetmelik

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

4.

SORUMLULUKLAR VE GÖREV DAĞILIMLARI

Şirket içerisinde Kanun, Yönetmelik ve Politika ile belirtilen verinin imhasına dair
gereklerin yerine getirilmesinde tüm çalışanlar, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve
diğer surette kurum nezdinde kişisel veri saklayan ve işleyen herkes bu gerekleri yerine
getirmekten sorumludur. Her iş birimi kendi iş süreçlerinde ürettiği veriyi saklamak ve
korumakla yükümlüdür.
İş süreçlerini etkileyecek ve veri bütünlüğünün bozulmasına, veri kaybına ve yasal
düzenlemelere aykırı sonuçlar doğmasına neden olacak imhalara; ilgili kişisel verinin
türü, içinde yer aldığı sistemler ve veri işlemeyi yapan iş birimi dikkate alınarak ilgili kurul
karar verecektir.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu
adına tebellüğ veya kabul etme ve sicile kayıt gibi işlemlerin sorumluluğu veri sorumlusu
irtibat kişisindedir.
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5.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

5.1.

Kişisel Verilerin İşlenme İlkeleri

Kanunun 4. Maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken ilkeler
Arslan Makina tarafından benimsenmektedir. Bu kapsamda benimsenen ilkeler,
•

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Arslan Makina kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile
genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel
veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak
işlenmektedir.
•

Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Arslan Makina kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli
önlemleri almaktadır. Belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin
sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.
•

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

Kişisel verilerin işlenme amaçları açıkça ortaya koyulmaktadır. Bu amaçlar iş faaliyetleri
doğrultusunda ve bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamındadır.
•

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Kişisel veriler sadece iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplanmaktadır.
Toplanan veriler belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.
•

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri

Arslan Makina kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi
olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda,
Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta 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 anonimleştirme) ile imha edilmektedir.
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Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel verilerin işlenme şartları Kanun’da açıklanmıştır. Arslan Makina veri işleme şartlarını
Kanun şartlarına göre yerine getirmektedir. Bu kapsamda veri sahiplerinin açık rızası temin
etmek koşuluyla kişisel veriler işlenmektedir.
Kanunun 5. Maddesine göre, Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası
aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi yapılmaktadır.
•

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kişisel verinin işlenmesine ilişkin herhangi bir kanunda yer alan açık hüküm olması durumunda
açık rıza aranmaksızın veri işlenmektedir.
•

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 hayatı veya beden bütünlüğünü
korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri
işlenebilecektir.
•

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş
sayılabilecektir.
•

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri
sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
•

Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme
amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.
•

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri
sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
•

Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru
menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri
işlenebilecektir.
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Özel Nitelikli Kişisel Veri (Hassas Veri)

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen 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:
•

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler

Kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda
kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık
rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel
verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
•

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler

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 açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu
özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
5.4.

Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Kanun’un 10. Maddesi göre kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya
yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;
•

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,

•

Kanun’un 11 inci maddede sayılan diğer hakları,

Konuların da bilgi vermekle yükümlüdür. Bu kapsamda Arslan Makina ilgili kişileri
bilgilendirmektedir. Konu hakkında periyodik eğitimler düzenlemektedir.
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Kişisel Verilerin Aktarılması

5.5.1. Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Kişilere Aktarılması
Arslan Makina kişisel verileri KVKK da düzenlenen şartlara ve kanunlarda yer alan
hükümlere uygun olarak üçüncü taraflar ile paylaşmaktadır. Yapılan üçüncü taraf
paylaşımlarında KVK Kanun’unun 8. Maddesine göre kişisel veri sahibinin açık rızası
alınmaktadır. Kanunda belirtilen istisnai durumlarla karşılaşıldığında açık rıza
aranmaksızın kişisel veri üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Kanunda yer alan istisnai
durumlar aşağıda paylaşılmıştır.
•

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça

öngörülmesi,
•

Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
•

Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine

getirebilmesi için zorunlu olması,
•

Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme

amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,
•

Kişisel verilerin Şirket tarafından 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 faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
•

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya

rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya
beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
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Gerekli ve yeterli önemler alınmak şartıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli
kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel
nitelikli kişisel veriler bakımından aşağıdaki amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin
kişisel verileriniz aktarılabilecektir.
•

Kamu sağlığının korunması,

•

Koruyucu hekimlik,

•

Tıbbî teşhis,

•

Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

•

Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen
koşullara uyulmaktadır.
5.5.2. Kişisel Verilerin Yurtdışındaki Kişilere Aktarılması
Kanun’un 9. Maddesine göre kişisel veriler veri sahibinin açık rızası temin edilmeden
paylaşılmamaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin
açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin
aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık
rızası

aranmaksızın

da

Arslan

Makina

tarafından

kişisel

veriler

yurtdışına

aktarılabilecektir. Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın
bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, Arslan Makina ve ilgili ülkedeki veri
sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir.
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VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE İŞLEME AMAÇLARI

Arslan Makina tarafından elde edilen kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamlar
neticesinde işlenmektedir.
•

İnsan Kaynakları operasyonları,

•

Şirket içi operasyonları,

•

Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler,

•

Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi,

•

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası,

•

Şirket içi eğitim programlarının planlanması ve icrası

Yukarıda belirtilen kategoriler genel bilgilendirme amaçlı olarak düzenlenmiştir. Arslan
Makina süregelen ticari ve işletme genel faaliyetlerinin devamlılığı nedeniyle farklı
kategoriler ekleyebilecektir. Bu durumlarda Arslan Makina tarafından “Kişisel Veri
Kategorileri” başlığı ile tutulan tablo güncellenmektedir. İlgili kategoriler ve kişisel veri
işleme amaçları ise “Kişisel Veri İşleme Amaçları” tablosunda tutulmaktadır.
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KIŞISEL VERILERIN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel veriler ticari faaliyetlerinin yerine getirebilmesi
amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde
saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında, Arslan Makina tarafından kişisel
verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta
öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. İlgili mevzuatlar uyarınca, kişisel
verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya zorunlu tutulan haller
müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda,
Arslan Makina tarafından re’sen yahut ekte bulunan ARS-KVKK03 - Kişisel Veri Sahibi
Başvuru Formu aracılığıyla ve kullanılabilecek farklı teknikler ile veri sahiplerinin talebi
üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir.
Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar
hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.
Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve
ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak
ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda
düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir.
Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda
belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.
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8.

KIŞISEL VERILERI SAHIPLERININ HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANIMI

8.1.

Kişisel Verileri Sahiplerinin Hakları

Bu politikada yer alan usullere göre kişisel verisi işlenen ilgili kişi Kanun’un 11.
Maddesine göre aşağıdaki haklara sahiptir. Arslan Makina ilgili hakların kullandırılması
konusunda gerekli önlemleri almıştır.
•

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,
•

Kanun 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.
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Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

8.2.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13.
maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı
elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha
önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak
suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek
olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır.
Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki
yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir. Ekte bulunan ARS-KVKK03 - Kişisel Veri
Sahibi Başvuru Formu ile;
• Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri
sorumlusu olarak Şirketimizin Deliklikaya Mahallesi Elmadağ Caddesi No:16/1
Arnavutköy / İstanbul / Türkiye adresine gönderebilirsiniz.
• Başvurunuzu e-posta yoluyla yapmak için kisiselveri@arslanmakina.com
adresine, KEP yoluyla yapmak için ise arslanmakina@hs03.kep.tr KEP adresimize
yapabilirsiniz.

8.3.

Başvurulara Cevap Verilmesi

Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata
uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.
Kişisel veri sahibinin, bölüm 8.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara
ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul
tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.
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9.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR

9.1.

Tesis Giriş ve İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme

Arslan Makina güvenliğin sağlanması amacıyla tesis girişlerinde, tesis içerisinde
güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel
veri işleme yapmaktadır.
9.2.

Tesis Girişi ve İçerisinde Kamera ile İzleme Faaliyetleri

Arslan Makina tarafından tesisin güvenliğinin sağlanması amacıyla Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak kamera ile izleme faaliyeti
yürütülmektedir. Arslan Makina, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla,
yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri
işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.
Arslan Makina tarafından Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme
faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Ayrıca,
Arslan Makina, Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.
Arslan Makina tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç
işbu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının
izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için
yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini
güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin,
tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.
Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara
yalnızca sınırlı sayıda Arslan Makina çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi
olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını
beyan etmektedir.
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Tesis Girişleri ve İçerisinde Misafirlerin Takibi

Arslan Makina tarafından, güvenliğin sağlanması ve işbu Politika’da belirtilen amaçlarla,
Arslan Makina binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel
veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
Misafir olarak Arslan Makina tesisine gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya
da Arslan Makina nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan
metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar.
Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla
işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.
10.

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KVKK’nın 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden
önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu
aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler
şunlardır:
•

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,

•

KVKK’nın 11. maddesinde2 sayılan diğer haklar.

Arslan Makina 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, Arslan Makina’nın 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 Arslan Makina tarafından işlenip
işlenemeyeceğine dair seçim hakkı tanınmış ve açık rıza temin edilememesi halinde,
meydana gelebilecek sonuçlar hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.
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Ayrıca KVKK’nın 28(1). maddesi çerçevesinde, aşağıda sayılan durumlarda Arslan
Makina 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 çerçevesince, Arslan Makina’nın

aydınlatma yükümlülüğü aşağıdaki hallerde uygulama alanı bulmayacaktır:
•

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için

gerekli olması,
•

Veri sahibinin 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,
•
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KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI

Arslan Makina kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin
etmeye yönelik gerekli her türlü 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 önlemek,

•

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

Arslan Makina bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:
11.1. İdari Tedbirler
•

Arslan Makina Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli

denetimleri yapar ve yaptırır.
•

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi

hâlinde, Arslan Makina bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.
•

Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, Arslan Makina kişisel verilerin

paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar yahut sözleşmelere ekleyeceği
hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
•

Arslan Makina kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel

istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir.
11.2. Teknik Tedbirler
•

Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.

•

Kurulan sistemler kapsamında risk analizi, veri sınıflandırması, BS risk

değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
•

Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek

teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.
•

Bilgi sistemleri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol

altında tutulmasını sağlar.
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