KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ’ne dair Aydınlatma Bilgisi

I- AMAÇ : Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda e-hizmet veren
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(Ad-Soyad veya Şirket Unvanı ) ve bağlı kurumlar (Bundan
böyle “HİZMET VEREN” olarak anılacaktır.) tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin
yasal mevzuat ve uygulamada esas alınacak işlemlerin nitelikleri belirtilmektedir.
Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin bu metin “ AYDINLATMA METNİ”,
…………….kurumumuz HİZMET VEREN olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bu
kapsamda amaç Kişisel veri kullanım faaliyetlerinin , hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun
olarak yürütülmesinin sağlanmasıdır.
II-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: HİZMET VEREN bakımından öncelikli hususlardan biri, kişisel
verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelere uygun davranılmasıdır. Bu kapsamda, HİZMET VEREN, tüm yasal
düzenlemelere ve özel olarak KVKK’ na uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda belirtilen kurallara
uygun hareket edeceğini beyan ve taahhüt eder.
1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma
HİZMET VEREN, KVKK 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 bulunacaktır. Bu kapsamda HİZMET
VEREN, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate alacak ve kişisel verileri amacın
gerektirdiği dışında kullanmayacaktır.
2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
HİZMET VEREN, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi haklı menfaatlerini dikkate alarak işlediği
kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayarak; bu doğrultuda gerekli tedbirleri alacaktır.
3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
HİZMET VEREN, kişisel verileri meşru ve hukuka uygun sebeplerle işleyecektir. HİZMET VEREN, kişisel
verileri yürütmekte olduğu faaliyetlerle bağlantılı olarak ve gerekli olduğu ölçüde işlemeyi taahhüt eder.
HİZMET VEREN tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti
başlamadan belirlenecektir.
4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
HİZMET VEREN, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işleyecek ve
amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden
kaçınacaktır.
5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
HİZMET VEREN, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine ve KVKK’ nun 4. ve 7.maddelerine uygun olarak;
işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının
gerektirdiği süre kadar muhafaza edecektir.
Bu kapsamda, HİZMET VEREN öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için belirli bir süre
öngörülüp öngörülmediğini tespit edecek, herhangi bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranacak, süre
belirlenmemişse kişisel verileri işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre kadar saklayacaktır.
Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler HİZMET VEREN
tarafından silinecek veya imha edilecektir. Gelecekte kullanma ihtimali ile HİZMET VEREN tarafından kişisel
veriler saklanmayacaktır.

6. Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin KVKK İlkelerine Uygun Şekilde Yürütülmesi
- Kişisel veriler KVKK ’nun 5. maddesinde belirtilen şartlardan bir veya bir kaçına uygun olarak işlenmelidir.
HİZMET VEREN’ nin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlardan bir veya bir kaçına
dayalı olarak yürütülüp yürütülmediği tespit edilecek, bu şartlardan bir veya bir kaçını sağlamayan kişisel veri
işleme faaliyetleri süreçlerde yer almayacaktır.
-Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kişisel veri işleme şartlarından bir veya bir kaçına dayalı olarak
yürütülmesinin sağlanmasının yanı sıra tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK’ nun 4. maddesinde
belirtilen ilkelere uygun hareket edilmesi ve söz konusu ilkeleri içinde barındırması sağlanacaktır.
- HİZMET VEREN, özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması
konusunda KVKK’ nda öngörülen özel hükümler de dikkate alınarak kişisel veri işleme faaliyetleri yerine
getirilecek; yukarıda belirtilen hususların yanında bu durumlarda kanunun aradığı özel gereklilikler de yerine
getirilerek kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
HİZMET VEREN, bu çerçevede, KVK Kanunu ve diğer mevzuat düzenlemeleri ile uyum için gerekli süreçleri
oluşturacaktır.
7. Kişisel Verilerin Aktarım Esasları
HİZMET VEREN, kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel veriler dahil, aktarılması bakımından aşağıda yer verilen
kurallara uygun davranılmalıdır.
- Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarımı
HİZMET VEREN,KVKK’nun 5.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen durumlar dışında veri sahibinin açık rızası
olmaksızın kişisel verileri aktaramaz. Veri sahibinin açık rızası halinde veyahut KVKK’nun 5.maddesinin
2.fıkrasında belirtilen hallerde ise kişisel veriler, işleme amaçlarına uygun olarak ve gerekli güvenlik
önlemlerini alarak KVKK 8. maddesinde öngörülen şartlarla üçüncü kişilere aktarılacaktır.
-Yurtdışına Kişisel Verilerin Aktarılması
HİZMET VEREN Kişisel verileri, veri sahibinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktaramaz. Kişisel veriler,
KVKK ‘nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin
varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; Yeterli korumanın bulunması, Yeterli korumanın
bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı
olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunu’nun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık
rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

8-Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
kişisel verilerin korunması kanunu’ nun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi aşağıdaki haklara sahiptir.
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler 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.
Ancak ; veri sahibi kişisel verilerin korunması kanunu’ nun 28. maddesinin 2. Fıkrası gereği
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
İlgili kişinin 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,
hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamaz.
Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından,
veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:
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.
9.Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması
Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için
Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta
(KEP) adresimize, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve
sistemimizda kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle tarafımıza bildirebilir.
Başvuruda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası,
yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri
adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu, bulunması
zorunludur. Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, tarafımıza evrakın
tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. ) Yukarıda belirtilen diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun
tarafımıza ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
HİZMET VEREN, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri
sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap verir. Kişisel veri sahipleri
adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi
adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
HİZMET VEREN, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden
bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili
soru yöneltebilir.

