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DÜZCE BelKA İNSAN KAYNAKLARI A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 

 

Giriş 

 

Kişisel verilerin korunması, DÜZCE BelKA İnsan Kaynakları Anonim Şirketi (“BelKA) veya (“Şirket”) 

için büyük hassasiyet arz etmekte olup, şirketimizin öncelikleri arasında yer almaktadır. Şirket olarak, özel 

hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlamak 

doğrultusunda değerlendirmiyor, yaklaşımımızın temeline insana ve insani değerlere bakışımızı da ortaya 

koyuyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”,“Kanun”) kapsamında, 

kişisel verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri eksiksiz olarak alıyoruz. İşbu 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), DÜZCE BelKA İnsan Kaynakları A.Ş. 

tarafından hukuka ve amaca uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin 

korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, DÜZCE BelKA İnsan 

Kaynakları A.Ş. tarafından hangi verilerin kişisel veri olduğu, hangi kişisel verilerin saklandığı, kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin alınan idari ve teknik tedbirler ile kişisel verilerin işlenmesinde, muhafaza 

edilmesinde, kişisel veri sahiplerinin aydınlatılması ve bilgilendirilmesinde, üçüncü kişilere aktarılması ve 

korunmasına ilişkin detaylı açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda çalışan ve çalışan adaylarımızın, şirket 

yetkililerinin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların yetkililerinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının 

bilgilendirilmesi ve bu kapsamda şeffaflığı ve denetime elverişliliği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

1.GENEL AÇIKLAMA 

  

1.1.Amaç ve Kapsam 

Bu Politikanın amacı, Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esaslara, BelKA tarafından uyum 

sağlamak suretiyle, şirket faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. BelKA kişisel verilerin 

işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler 

oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, 

yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları sağlamaları için, gerekli tüm önlemler 

alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır. 

İşbu Politika; çalışan ve çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerinin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların 

yetkililerinin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan 

yollarla işlenen tüm gerçek kişi kişisel verilerine ilişkindir. 
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1.2.Politika ve İlgili Mevzuatın Uygulanması 

Başta Kanun olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili 

kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır.  

Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. 

İlgili mevzuat tarafından  öngörülen düzenlemeler, Politika ile BelKA uygulamalarına 

dönüştürülmektedir. 

1.3.Politikanın Yürürlüğü 

İşbu Politika, şirkete ait resmi websitesinde (www.duzcebelka.com.tr) yayımlanarak kamuoyuna 

sunulmuştur. BelKA, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenleme yapma hakkını saklı tutar.  

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI 

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 

BelKA, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde 

oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde 

öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. BelKA, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış 

olan rehberlere uygun olarak gerekli kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, 

denetimler gerçekleştirmektedir. 

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 

Özel nitelikte olan, kişilere ait 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, 

güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alınan önlemler 

özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır. 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Politika’nın 3.3. maddesinde yer 

verilmiştir. 

2.3. Kişisel Verilerin Korunmasi ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi 

BelKA, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerin muhafazası ve hakları kullanmaya 

yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere gerekli eğitimleri verir. 
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Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için, gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması 

halinde danışmanlardan destek alır.  

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

3.1.Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi 

KVK Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca BelKA olarak çalışan ve çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerinin, 

işbirliği içinde olduğumuz kurumların yetkililerinin kişisel verileri ancak Kanun ve ilgili yasal mevzuat 

kapsamında belirtilen usul ve ilkeler kapsamında işlenmektedir. 

i.Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme: Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, 

bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun 

olarak işlenir. 

ii.Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru ve Olmasını Sağlama: İşlenen kişisel veriler,  güncel ve doğru 

tutmak için gerekli önlemler alınmakta ve plan ve programlı çalışılmaktadır. 

iii.Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme: Kişisel veriler, yürütülen iş süreçlerinde belirlenen ve 

açıklanan meşru amaçlara bağlı işlenmektedir. 

iv.İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği 

nitelik ve ölçüde toplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlenmektedir. 

v.Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme: Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen ve kişisel 

verileri işleme amacı için gerekli olan en az süre kadar muhafaza edilmektedir. Öncelikle, ilgili mevzuatta 

kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye, öngörülmemiş ise kişisel veriler 

işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin 

sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, 

yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir. 

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 

BelKA kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında 

belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak veri sahibinin açık rıza 

vermesi suretiyle veya aşağıda belirtilen diğer bir veya birden fazla şarta dayanarak işleyebilir. 

 

• Kişisel verilerinizin işlenmesinin Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

• Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya 

ilgili ve gerekli olması, 
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• Kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı 

veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin 

fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması, 

• Kişisel verilerinizin işlenmesinin Kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hukuki yükümlülüğü 

yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

• Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, 

• Kişisel verilerinizin BelKA tarafından işlenmesinin BelKA’nın veya sizlerin veya üçüncü 

kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, 

• Siz veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla BelKA’nın meşru 

menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması 

 

3.3.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 

 

BelKA özel nitelikli kişisel verileri işlerken Kanun ve Politika’da belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un 

belirleyeceği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, aşağıdaki şartlarla işler: 

• Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin 

açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilir. Kanunlarda 

açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır. 

• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında 

bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, 

koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 

finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın 

işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır. 

 

3.4.Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması 

 

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

sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda varsa temsilcisinin 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 sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. 

 

Anayasa’nın 20. maddesi ve KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibine “bilgi talep etme” hakkı 

tanınmıştır. BelKA bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak 

kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 

 

3.5.Kişisel Verilerin Aktarılması 
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BelKA, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve 

özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere hukuka uygun olarak aktarabilir. 

 

i.Kişisel Verilerin Aktarılması 

 

Kişisel verilerin akratılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda belirtilen 

koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm 

güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir. BelKA aktarma işlemlerini, 

Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirmek için, Politika eki “EK 2 

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları” belgesine göre işlemleri gerçekleştirir. 

 

a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

b. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, 

c. BelKA’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

d. Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı, 

e. BelKA’nın veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için 

zorunlu olması, 

f. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla BelKA’nın meşru menfaatlerinin 

sağlanması için zorunlu olması, 

g. 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. 

 

Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” olarak ilan edilen 

yabancı ülke statüsündekilere, yukarıda sayılan şartlardan herhangi birine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. 

Yeterli koruma bulunmayan Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı 

olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun 

Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere, mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler aktarılabilir. 

 

ii.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 

 

Özel nitelikli kişisel veriler, Politika’da belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler 

de dahil olmak üzere, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aşağıdaki koşullarla aktarılabilir: 
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• Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda kişisel verilerin 

işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi 

halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda. 

• 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, aksi halde veri 

sahibinin açık rızası alınması durumunda. 

 

Kişisel veriler, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi 

birinin bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması halinde “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri 

Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına 

göre kişisel veriler aktarılabilir. 

 

iii.	Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları 

 

BelKA, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel 

veri sahibine bildirmektedir. KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri 

sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir: 

 

• Şirket yetkililerine, 

• Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, 

• Hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine, 

• İş Ortaklarına 

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları Politika EK-2’de 

belirtilmektedir. 

 

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI  

 

4.1.Kişisel Veri Kategorizasyonu 

 

BelKA nezdinde, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. 

maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel 

verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel 

ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki 

süjelerle (çalışan ve çalışan adaylarımız, şirket hissedarları şirket yetkilileri, işbirliği içinde olduğumuz 
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kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişiler) sınırlı olarak aşağıda belirtilen 

kategorilerdeki kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek 

suretiyle işlenmektedir: 

 

i.Kişisel Veri Sahipleri 

 

 

ii. Kişisel Veri Kategorizasyonu ve İlgili Veri Sahipleri 

 

Kişisel Veri Kategorizasyonu Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama Kişisel Veri Sahibi Kategorizasyonu 

Kimlik 

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk 

bilgisi, anne  adı-baba adı, bebek adı, 

bebek doğum tarihi, doğum yeri, 

doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri 

içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve 

pasaport gibi belgeler ile çocuk sayısı, 

eş bilgisi, vergi numarası, SGK 

numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. 

bilgiler 

Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket 

Yetkilileri 

İletişim Bilgisi 

Adres, e-posta adresi, iletişim adresi, 

kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), 

telefon no v.b. 

Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket 

Yetkilileri, Tedarikçi Yetkilisi 

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi Açıklaması 

Çalışanlar Şirkette çalışmakta olan kişiler. 

Çalışan Adayları 

Şirket’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da 

özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine 

açmış olan gerçek kişiler. 

Şirket Yetkilileri 
DÜZCE BelKA  İnsan Kaynakları A.Ş. yönetim kurulu 

üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler. 

Tedarikçi Yetkilileri Mal/hizmet alınan şirket veya şahıs bilgileri 
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Özlük 

Özlük haklarının oluşmasına temel 

olacak bilgilerin elde edilmesine 

yönelik işlenen her türlü kişisel veri 

Çalışan, Çalışan Adayı 

Hukuki İşlem 

BelKA’nın hukuki alacak ve haklarının 

tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile 

kanuni yükümlükleri kapsamında 

işlenen veriler ile müşterilerin hak ve 

menfaatlerinin korunması yönünden 

BelKA’dan talep edilmesi muhtemel 

veriler ile yargı mercileri, hakem 

heyetleri vb. vasıtasıyla bildirilen 

veriler ve kanuni yükümlülüklerin 

Çalışan 

Fiziksel Mekan Güvenliği 

Fiziksel mekanın içerisinde kalış 

sırasında alınan kayıtlar ve belgelere 

ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları 

ve sair veriler 

Çalışan 

Risk Yönetimi 

Ticari, teknik ve idari risklerin 

yönetilmesi için bu alanlarda genel 

kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve 

dürüstlük kuralına uygun olarak 

kullanılan yöntemler vasıtasıyla 

işlenen kişisel veriler 

Çalışan, Çalışan Adayı 

Hissedar/Ortak,Tedarikçi Yetkilisi 

Finansal Bilgi 

BelKA’nın kişisel veri sahibi ile 

kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine 

göre yaratılan her türlü finansal sonucu 

gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin 

işlenen kişisel veriler ile banka hesap 

numarası, IBAN numarası, gelir bilgisi, 

AGİ gibi veriler 

Çalışan, Hissedar/Ortak 

Tedarikçi Yetkilisi 

Mesleki Deneyim 

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, 

Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, 

Transkript bilgileri v.b. 

Çalışan ve çalışan adayı 
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Özel Nitelikli Kişisel Veri 

BelKA’nın kişisel veri sahibinin kimlik 

bilgisi ile birlikte sahip olduğu eski 

nüfus cüzdanlarında yer alan din 

bilgisi, sağlık raporu v.b. 

Çalışan 

 

4.2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

 

BelKA’nın kişisel verilerinizi işlemekteki amacı, Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat uyarınca ilgili 

kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine 

dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta 

olmak üzere, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde gerçekleştirmektir. 

 

BelKA çalışan ve çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerinin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların 

yetkililerinin kişisel verilerini Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İş Kanunu ve ilgili sair mevzuattan 

kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlemektedir. 

 

BelKA bünyesinde çalışanların ve aday çalışanların kişisel verilerini, SGK kaydının yapılabilmesi için, 

yürürlükteki İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamaları kapsamında kişilerin personel 

özlük dosyasında bulunması zorunlu evrakların tamamlanması amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. Bu 

kişisel veriler, işe giriş ve iş başvurusu aşamasında açık rızaları ile ilettikleri öz geçmiş, iş başvuru formları 

ve yanıtladıkları sorulara verdikleri cevaplar aracılığıyla elde edilmektedir. BelKA, kendisine iş başvurusu 

yapan gerçek kişilerden kişisel verilerini, kişiyle işe alım sürecinde mülakat amaçlı iletişim kurmak ve 

mülakat sırasında kişinin nitelikleri ve deneyimleri ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup 

olmadığını tespit etmek amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. Anılan kişisel veriler, başvuru yapan 

kişilerin kendi açık rızaları ile öz geçmişlerini insan kaynakları departmanına yollamaları, mülakat 

esnasında kendi rızaları ile sorulan soruları yanıtlamaları ile elde edilmektedir. 

 

BelKA’ya mal/hizmet sağlayan tedarikçilerin bilgilerini, sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini 

kontrol etmek ve faaliyetlerin düzenini sağlamak amacıyla kaydeder. Tedarikçilere ait kişisel veriler 

imzalanan sözleşmeler, gönderilen faturalar, cihaz teslim tutanakları, mail yazışmaları, telefon ve sair 

yollarla kurulan iletişim ile kartvizitlerden elde edilmektedir. 

 

5.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI İLE HUKUKA AYKIRI 

OLARAK İŞLENMESİ VE ERİŞİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ 

TEDBİRLER 
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BelKA, Kanunda belirlenen şartlara 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. 

 

İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla 

üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, BelKA bu durumu mümkün olan en kısa süre 

içerisinde ilgili birimlere haber verir. 

 

5.1.Teknik Tedbirler 

 

i. Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak 

güncellenmekte ve yenilenmektedir. 

ii. İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme 

teknik çözümleri devreye alınmaktadır. 

iii. Erişim yetkileri sınırlandırılmakta yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. 

iv. Alınan teknik önlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden 

değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. 

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

vi. Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmekte ve sistem zafiyetlerinin kontrolü 

sağlanmaktadır. 

vii. Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak 

güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır. 

viii. Kişisel verilerin geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde yok edilmesi 

sağlanmaktadır. 

 

5.2. İdari Tedbirler 

 

i. Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler 

konusunda eğitilmektedir. 

ii. Çalışanlara Kanun hakkında eğitim verilmektedir. 

iii. İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak BelKA içinde 

kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. 

iv. BelKA, personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye kişisel 

verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için Kanun ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket 

edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 

kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün BelKA ile olan iş 
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sözleşmesinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiş olup personelin 

bu yükümlülüklere uymaması iş sözleşmesinin feshine varabilecek yaptırımların uygulanmasını 

gerektirmektedir. 

v. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri 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. 

vi. BelKA tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen 

sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli 

güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına 

ilişkin hükümler eklenmektedir. 

vii. BelKA, işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, 

bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir. 

viii. BelKA, kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla 

gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik 

zafiyetlerini giderir. 

ix. BelKA, kişisel verileri aktardığı üçüncü şahısların da, Politika ve Kanun hükümleri doğrultusunda 

verileri hukuka uygun olarak işleme ve muhafaza etme ve verilere hukuka uygun olarak erişme 

yükümlülüklerini yerine getirmesinden Kanun’un 12. maddesi uyarınca sorumludur. Bu nedenle 

BelKA, üçüncü kişilere veri aktarılırken yapılacak sözleşmeler ve her türlü düzenlemede bu 

şartların sağlanmasını ve kendisine denetim yapma yetkisi verilmesini içeren taahhütler almaktadır. 

Yine BelKA tüm personelini kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması süreçlerinden doğan 

sorumluluklar yönünden özel olarak bilgilendirmelidir. 

x. Muhtemel akdi ilişki kapsamında edinilen veriler yönünden de yasal mevzuat hükümlerine riayet 

edilmekte ve ilgililer hakları konusunda eksiksiz olarak bilgilendirilmektedir. 

 

6. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 

 

6.1 Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

 

Kişisel veri sahipleri aşağıda belirtilen haklara sahiptirler: 

 

i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

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

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
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v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

vi. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 

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

isteme, 

vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 

6.2 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 

 

Kişisel veri sahipleri 7.1. maddede sayılan haklarına ilişkin taleplerini, Kurul’un belirlediği yöntemlerle 

BelKA’ya iletebilir. Kişisel veri sahibi www.duzcebelka.com.tr adresinden ulaşılan “DÜZCE BelKA İnsan 

Kaynakları A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu” doldurarak, BelKA’ya başvurabilir. 

 

6.3 BelKA’nın Veri Sahibi Başvurularına Cevap Verilmesi Hakkında Usul ve Esaslar 

 

BelKA yalnızca KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu sayıldığı durumlarda başvuru yapılması 

gerekmektedir. Bu durum, BelKA’nın doğrudan ilgili kişiden kişisel veri topladığı KVK Kanunu 

kapsamında veri sorumlusundan veri sorumlusuna veri transferi sayıldığı durumlarda mevcut 

olabilmektedir. 

 

6.3.1 BelKA’nın Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi 

 

Kişisel veri sahibinin, işbu Politika’nın 7.3. maddesinde yer alan usule uygun olarak talebini BelKA’ya 

iletmesi durumunda BelKA talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, BelKA tarafından başvuru 

sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

 

6.3.2 BelKA’ya Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler 

 

BelKA, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi 

talep edebilir. BelKA, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri 

sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 
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6.3.3 BelKA’nın Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı 

 

BelKA, KVK Kanunu’nun 28. maddesinde bahsedilen haller ve aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan 

kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir: 

 

• Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması 

• Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması. 

• Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması. 

 

6.3.4 Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikayette Bulunma Hakkı 

 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın 

yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; BelKA’nın cevabını öğrendiği 

tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikayette 

bulunabilir. 

 

7.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI 

 

BelKA, kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar 

muhafaza eder. BelKA, öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre 

öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler 

belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun 

olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir. 

 

Kişisel Veri Sahibi gerçek kişi, KVK Kanunu’nun 13. maddesine istinaden BelKA’ya başvurarak, kendisine 

ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etmesi halinde, BelKA: 

 

• Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verileri siler, yok 

eder veya anonim hale getirir. BelKA, Kişisel Veri Sahibi gerçek kişinin talebini en geç otuz gün 

içinde sonuçlandırır ve veri sahibi gerçek kişiye bilgi verir. 

• Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü 

kişilere aktarılmışsa BelKA, bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde gerekli 

işlemlerin yapılmasını temin eder. 

• Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep BelKA tarafından KVK 

Kanunu’nun 13. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı 

ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir. 
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9.1 Kişisel Verilerin Resen Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Süreleri 

 

BelKA, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki 

süreleri dikkate alır: 

 

• Yükümlülüğün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde 

• Periyodik imha süresi her halde 180 günden (6 ay) uzun olamaz. 

 

 

9.2. İlgili Kişinin Talep Etmesi Durumunda Kişisel Verileri Silme ve Yok Etme Süreleri 

 

İlgili kişi, BelKA’ya başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep 

ettiğinde; 

 

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; BelKA talebe konu kişisel verileri silebilir, yok 

edebilir veya anonim hale getirebilir. İlgili kişilerin silme veya yok etme talepleri BelKA tarafından en geç 

otuz gün içerisinde sonuçlandırılır. 

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep BelKA tarafından gerekçesi 

açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik 

ortamda bildirilir. 

 

10. YÜRÜTME 

 

Kanun ve Politika’nın yürütülmesinden veri sorumlusu olarak DÜZCE BelKA İnsan Kaynakları A.Ş. 

Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden departman 

yöneticileri sorumludur. 

 

11. YÜRÜRLÜK ve İLANI 

 

Politika …/…/…… tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’da meydana gelecek değişiklikler BelKA’nın 

internet sitesinde (www.duzcebelka.com.tr) yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine 

sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer. 

 

EKLER 

EK 1 - Tanımlar 

EK 2 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları 
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EK 1 - Tanımlar 

  

Açık rıza 
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür 

iradeyle açıklanan rızayı ifade eder. 

Başvuru Formu 

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları 

başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun 

olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri 

sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu. 

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. 

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. 

Kişisel veri 
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü 

bilgi. 

Kişisel verilerin işlenmesi 

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 hale 
getirilmesi 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette 

kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 

ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi. 

Kişisel veri sahibi 
Kişisel verileri DÜZCE BelKA İnsan Kaynakları A.Ş. tarafından 

veya adına işleme sokulan gerçek kişi. 
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Kişisel verilerin silinmesi 
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. 

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

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 tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik 

verileri. 

Periyodik imha 

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 İşleyen 
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel 

veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. 

Veri Kayıt Sistemi 
Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği 

kayıt sistemi. 

Veri sahibi / İlgili kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 

Veri sorumlusu 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 

kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan 

gerçek veya tüzel kişi. 

Veri Temsilcisi 

Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri 

kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek 

kişi. 

Yönetmelik 

28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Kişisel 

Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 

Hakkında Yönetmelik 
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EK 2 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları 

 

Aktarımda Bulunulanlar Tanımı Veri Aktarım Amacı 

İş Ortağı 

DÜZCE BelKA İnsan Kaynakları 

A.Ş. tarafından insan kaynakları 

faaliyetlerini yürütmek amacıyla 

faaliyet yürüttükleri iş ortakları 

İş ortaklığı amaç ve faaliyetleri ile 

sınırlı  

BelKA Yönetim Kurulu Üyeleri BelKA Yönetim Kurulu Üyeleri 
BelKA Yönetim Kurulu 

faaliyetlerinin yönetilmesi 

Hukuken yetkili kamu kurum ve 

kuruluşlarına 

İlgili kanun hükümlerine göre 

BelKA’dan bilgi ve belge almaya 

yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

İlgili kamu kurum ve kuluşlarının 

kanuni yetkisi çerçevesinde 

amaçla sınırlı olmak üzere talep 

edilen bilgi ve belgeler 

Hukuken yetkili özel hukuk tüzel 

kişilerine 

İlgili kanun hükümleri gereğince 

belirli şartlara uygun olarak 

kurulmuş ve bu çerçevede 

faaliyetlerini sürdüren kurum ve 

kuruluşlar 

Faaliyet alanları ile sınırlı olmak 

üzere talep edilen bilgi ve belgeler 

 


