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KARMASİS BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI POLİTİKASI 

 

GİRİŞ 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “Kanun” olarak adlandırılacaktır.) 

gereğince; Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra “ŞİRKET” olarak 

adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanan işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (bundan 

sonra “Politika” olarak adlandırılacaktır.), kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin 

yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektedir. 

T.C Anayasası’nın 20’nci maddesine göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme 

hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, “ŞİRKET”, işbu “Politika” 

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

getirmektedir.    

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için, “ŞİRKET” tarafından 

gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 

Bu “Politika”da kişisel verilerin işlenmesinde “ŞİRKET”inin benimsediği ve aşağıda sıralanan temel 

ilkelere ilişkin çalışmalar yapılmaktadır:  

➢ Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,  

➢ Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,  

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

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

➢ Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza etme,  

➢ Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,  

➢ Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,   

➢ Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,  

➢ Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, 

ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,  

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

 

1.AMAÇ ve KAPSAM 

 

“ŞİRKET” faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesi kapsamında, “ŞİRKET” 

veri işleme faaliyetlerinin “Kanun”da yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel 

prensipler belirlenmekte ve “ŞİRKET” tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır. 

“Politika”, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde “ŞİRKET” 

tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede “Politika”, “Kanun” 

kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin şirketin otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt 
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sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen 

gerçek kişilere yöneliktir. 

Bu kapsamda çalışan, çalışan adayı, stajyer, banka yetkilisi, cyberpark personeli, çalışan yakını, 

hissedar/ortak, iş ortağı, iş ortağı yetkilisi, işveren, işveren/vekili, referans, sigorta şirketi/acenta 

yetkilisi, şahit, tedarikçi, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, ürün veya 

hizmet alan kişi çalışanı ile ürün veya hizmet alan kişi yetkilisi ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerin 

kişisel verileri işlenmektedir. 

“ŞİRKET”, yasal düzenlemelere paralel olarak “Politika”da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 

1.1.Tanımlar 

 

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

Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. 

Örneğin; Ad Soyad, TC Kimlik Numarası, E-posta, Adres, Doğum tarihi, Kredi 

kartı numarası vb. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, 

kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza 

mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik 

verilerdir. 

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 işlemi ifade eder. Diğer bir ifadeyle kişisel 

verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen 

tüm işlemler veri işleme faaliyetidir.  

Kişisel Veri Sahibi/İlgili 

Kişi 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Çalışanlar, tedarikçi  

Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği otomatik olan 

veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 

olmayan kayıt sistemini ifade eder. 

Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt 

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel 

kişidir. 

Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen 

gerçek ve tüzel kişidir. 
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Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan 

rızadır. 

Anonim Hale Getirme Verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya 

belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade 

etmektedir. Örneğin: Maskeleme, toplulaştırma, veri türetme, veri karma vb. 

tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale 

getirilmesi.   

VERBİS Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi. 

 

1.2. Yürürlük 

Politika, “ŞİRKET” tarafından www.karmasis.com sitesinde yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.  

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili yasal düzenlemeler 

öncelikle uygulanacaktır. Başta “Kanun” olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu “Politika”da yer 

verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır. 

“ŞİRKET”, yasal düzenlemelere paralel olarak “Politika”da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  

 

 

2. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ, İŞLENEN VERİLER, İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ 

 

2.1.Veri Sahibi Kategorileri 

“Politika” kapsamındaki veri sahipleri, “ŞİRKET” tarafından kişisel verileri işlenmekte olan tüm gerçek 

kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir: 

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA 

Çalışan “ŞİRKET”de 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, bir iş sözleşmesine 

dayanarak çalışan ve iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde 

edilen gerçek kişiler.  

Çalışan Adayı “ŞİRKET”e CV göndererek, iş başvurusu formu doldurarak veya 

başka yöntemlerle iş başvurusu yapan ve kariyer siteleri 

aracılığıyla veya referans kanalıyla iletişim kurulan gerçek kişiler. 

Stajyer/Çırak “ŞİRKET”de 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında staj 

yapan gerçek kişiler. 
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Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden 

herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan 

kaldırmamaktadır. 

 

2.2. İşlenebilecek Kişisel Veriler 

Kişisel veriler, bir kişinin kimliğini belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. 

“ŞİRKET” tarafından işlenebilecek ve VERBİS’te yer alan kişisel verilere ait kategoriler, aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA 

 1-Kimlik Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir, ad-soyad, T.C. 
kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum 
tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport 
gibi belgeler ile SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler. 

 2-İletişim Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi 
bilgiler. 

 3-Lokasyon Araçları kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; 
GPS lokasyonu, seyahat verileri gibi bilgiler. 

 4-Özlük Personel ile kurulan iş akdi çerçevesinde yasal olarak oluşturulması 
gereken özlük dosyası kapsamında alınması gereken diğer bilgiler ile 
diğer faaliyetlere ait özlük bilgileri. 

Hissedar/Ortak/İşveren veya 

Vekili/Yönetim Kurulu Başkanı-

Başkan Yardımcısı-Üyesi 

“ŞİRKET”de pay sahibi, yönetim yetkisi gibi yetkilere sahip olan 

gerçek kişiler. 

Tedarikçi/Yetkilisi/Çalışanı  “ŞİRKET”in, iş ilişkisi içerisinde bulunduğu, mal/hizmet aldığı 

tedarikçi, yetkilisi ve çalışanı olan gerçek kişiler. 

Potansiyel 

Tedarikçi/Yetkilisi/Çalışanı  

“ŞİRKET”in, iş ilişkisi içerisinde bulunma, mal/hizmet alma ihtimali 

bulunan tedarikçi, yetkilisi ve çalışanı olan gerçek kişiler. 

Ürün veya Hizmet Alan 

Kişi/Yetkilisi/Çalışanı 

“ŞİRKET”in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek 

kişiler. 

Potansiyel Ürün veya Hizmet 

Alıcısı/Yetkilisi/Çalışanı 

“ŞİRKET”in sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ihtimali olan, 

müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişiler. 

Ziyaretçi “ŞİRKET”in yerleşke ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişiler. 

Üçüncü Kişiler Yukarıda yer verilen kategoriler ile “ŞİRKET” çalışanları hariç 

gerçek kişileri ifade etmektedir. Örneğin; Çalışan/Çalışan 

Adayı/Stajyer Yakını, Veli, Vasi, Tanık, Şahit vb. 
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 5-Hukuki İşlem Hukuki işlemlere ait dava, icra, vekalet gibi bilgiler. 

 6-Müşteri İşlem Ürün ve hizmet alan kişiler ait belgelerde yer alan bilgiler. 

 7-Fiziksel Mekân Güvenliği Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında 
alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve 
güvenlik noktasında alınan kayıtlar. 

 8-İşlem Güvenliği Ticari faaliyetleri yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliği 
sağlamak için işlenen kişisel veriler. 

 9-Risk Yönetimi Ticari, teknik ve idari riskleri yönetebilmek için işlenen kişisel 
verilerdir. 

 10-Finans Hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu 
gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka 
hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, 
malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi bilgiler. 

 11-Mesleki Deneyim Mesleki deneyim ve tecrübelere ait eğitim, görev, unvan gibi bilgiler. 

 12-Pazarlama Pazarlama faaliyetine reklam, tanıtım gibi bilgiler. 

 13-Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fiziksel Mekân Güvenliği kategorisi dışında kalan ve fiziksel mekâna 
girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve 
belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında 
alınan kayıtlar, resim, video, çağrı merkezi kaydı gibi bilgiler. 

 14-Irk ve Etnik Köken Bu kategoridekiler özel nitelikli kişisel verilerdir ve bunlar; 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 verileridir. Özel nitelikli kişisel verilerin kıyas 
yoluyla genişletilmesi mümkün değildir. 

 15-Siyasi Düşünce Bilgileri 

 16-Felsefi İnanç, Din, 
Mezhep ve Diğer İnançlar 

 17-Kılık ve Kıyafet 

 18-Dernek Üyeliği 

 19-Vakıf Üyeliği 

 20-Sendika Üyeliği 

 21-Sağlık Bilgileri 

 22-Cinsel Hayat 

 23-Ceza Mahkûmiyeti ve 
Güvenlik Tedbirleri 

 24-Biyometrik Veri 

 25-Genetik Veri 

 26-Diğer Bilgiler Yukarıda yer alan kategorilere girmeyen fakat işlenmesi gereken 
kişisel veriler için açılması gereken diğer kategoriler 

 

 

2.3. Kişisel Veri Sahibi Kategorileri ve İşleme Amaçları 

“ŞİRKET” tarafından kişisel veriler “Kanun”daki işleme şartlarına dayalı ve bu şartlarla sınırlı olarak 

işlenmektedir. 

“ŞİRKET” tarafından işlenebilecek ve VERBİS’te yer alan kişisel verilerin işlenme amaçları aşağıda yer 

almaktadır. 
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VERİ İŞLEME AMAÇLARI 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi 

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi 

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi 

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi 

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Talep / Şikayetlerin Takibi 

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 
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Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Ücret Politikasının Yürütülmesi 

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 

Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri 

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi 

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi 

Diğer 

 

3.VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR 

 

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler 

“ŞİRKET” tarafından kişisel verileriniz, “Kanun”un 4’üncü maddesinde yer alan kişisel veri işleme 

ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda; 

➢ Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme ilkesine göre; “ŞİRKET” kişisel verilerin 

işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına 

uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca “ŞİRKET” veri 

işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini 

dikkate almaktadır. 

 

➢ Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama ilkesine göre; kişisel verilerin 

doğru ve güncel bir şekilde tutulması, “ŞİRKET” açısından ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerinin korunması açısından gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel 

olmasının sağlanması noktasında “ŞİRKET”in aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu 

sebeple “ŞİRKET” tarafından ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün 

iletişim kanalları açıktır. 

 

➢ Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme ilkesine göre; “ŞİRKET”, meşru ve hukuka uygun olan 

kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. “ŞİRKET”, yürütmekte olduğu 

ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kişisel veriyi işlemektedir. 

 

➢ İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma ilkesine göre; “ŞİRKET” kişisel verileri, 

iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu 

sebeple “ŞİRKET”, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir 

biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan 

kişisel verileri işlememektedir.  

 

➢ İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 

ilkesine göre; “ŞİRKET”, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç 
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için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; “ŞİRKET” öncelikle ilgili 

mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, 

bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri 

işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. “ŞİRKET” kişisel veri 

envanterindeki saklama sürelerini esas almakta olup, burada belirtilen süreler sonunda Kanun 

kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına 

göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir. 

 

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 

“ŞİRKET” “Kanun”un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki 

amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Genel kural olarak, kişisel veriler ilgili 

kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin 

açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: Bu amaçlar ve koşullar;  

➢ Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin “ŞİRKET”in ilgili faaliyette bulunmasının tabi olduğu 

mevzuatta ve Kanunlarda açıkça öngörülmesi,  

➢ Kişisel verilerinizin “ŞİRKET” tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 

doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdedilen 

sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, 

➢ Kişisel verilerinizin işlenmesinin “ŞİRKET”in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması, 

➢ Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; veri sahibinin alenileştirme 

amacıyla sınırlı bir şekilde “ŞİRKET” tarafından işlenmesi,   

➢ Kişisel verilerin “ŞİRKET” tarafından işlenmesinin “ŞİRKET”in mevzuat veya iç uygulayışı gereği 

veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için 

zorunlu olması,   

➢ Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla “ŞİRKET” meşru 

menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,   

➢ “ŞİRKET” tarafından 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 

bulunmasıdır.   

 

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları  

“ŞİRKET” “Kanun”un 6’ncı maddenin 3’üncü fıkrasında belirtilen özel nitelikteki kişisel veri işleme 

şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir.  

Kanunun 6’ncı maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bir diğer 

anlatımla özel nitelikli kişisel verilerin arttırılması olanaklı değildir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, 
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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 verileridir. 

“ŞİRKET”, özel nitelikli kişisel verilerinizi gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda 

işleyebilmektedir: 

➢ Özel nitelikli kişisel veriler, ilke olarak ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. “Kanun” 

bu konuda yasaklayıcı düzenleme getirmiştir. 

➢ Ancak, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikteki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen 

hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenmektedir. 

 

4. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ 

 

“ŞİRKET”, “Kanun”un 10’uncu maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel 

veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda “ŞİRKET”, veri sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin 

kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla 

aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin sahip olduğu haklar 

konusunda ilgili kişinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre aydınlatma yapmaktadır. Şirket 

merkezinde ve web adresinde ilgililerin görebilecekleri alanlara Aydınlatma Metinleri yerleştirilmiştir.  

 

 

5.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

 

Kişisel veriler; web sitesi ziyaretleri, yüz yüze iletişime geçilmesi, sözleşmelerin kurulması ve ifası 

süreçleri, işe alım süreçleri, işyerlerimizi ziyaretler, telefon görüşmesi, email/eposta gibi her türlü 

fiziksel ve elektronik ortam vasıtasıyla toplanmakta olup, kişisel verinin niteliğine ve işlenme amacına 

bağlı olarak Kanunun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası ve devamındaki hukuka uygunluk sebeplerine, 

böyle bir sebep bulunmaması halinde ise açık rızaya istinaden toplanacaktır. Kişisel veriler aşağıda yer 

verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan 

yöntemlerle toplanabilir, bu “Politika”da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir. 

 

➢ “ŞİRKET”in tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuatta öngörülmüş olması, 

➢ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve 

hizmetleri sunabilmek veya akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, 

➢ “ŞİRKET”in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, 

➢ Veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmiş olması, 
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➢ “ŞİRKET”in mevzuat veya iç uygulamaları gereği bir hakkın tesisi, kullanılması veya 

korunması için veri işlemesinin zorunlu olması, 

➢ Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, “ŞİRKET”in meşru menfaatleri için veri 

işlemenin zorunlu olması. 

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

 

“Kanun”un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 

belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması 

durumunda kişisel verileri yurt içine veya yurt dışına aktarabilmektedir. 

Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, “Kanun”un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan ve 

işbu “Politika”nın 3’üncü başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı 

halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz “ŞİRKET” 

tarafından aktarılabilmektedir. 

Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı hallerde, “Kanun”un 

5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan ve işbu “Politika”nın 3’üncü başlığı altında açıklanmış olan veri 

işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak 

şartıyla kişisel veriler yurtdışına aktarılabilmektedir.  

“Kanun”un genel ilkeleri ile 8’inci ve 9’uncu maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde 

“ŞİRKET”, aşağıdaki Gerçek ve Tüzel Kişilere veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir: 

➢ Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin 

kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişilerle, 

➢ Dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak ürün ve hizmetlerin 

sunulması, tanıtılması, yazılım, kaynak planlaması, raporlama, pazarlama, reklam vb. gibi 

işlevlerin yerine getirilmesi, promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırmak amacıyla ve 

benzeri amaçlarla iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan diğer iş ortaklarımız, tedarikçi 

firmalarla, 

➢ “ŞİRKET”ten hukuken bilgi ve belge almaya yetkili ve amaçla sınırlı olmak kaydıyla denetim 

firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe 

firmalarıyla, hukuk bürolarıyla, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) veya İş Sağlığı 

ve Güvenliği (İSG) firmalarıyla, 

➢ Şirketimiz adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, 

profilleme, segmentasyon ve mikro segment desteği veren, satış, reklam ve pazarlama 

alanında sms, mail, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken 

konularda destek veren) firmalarla, 

➢ Mal/Hizmet siparişlerinizin işleme konulması, gönderilmesi, teslimi, hesabınızın 

yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi 

amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla, kargo şirketleriyle, 
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➢ Ödeme hizmetleri, risk limiti belirlenmesi, teminat, borç yapılandırılması, bireysel emeklilik 

işlemleri amaçlarıyla bankalar, ödeme aracı sistemleri ve bireysel emeklilik şirketleriyle, 

➢ Sigorta, kasko ve teminat işlemleri nedeniyle sigorta şirketleriyle, 

➢ Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve 

bilgi güvenliği firmalarıyla, 

➢ Yasal zorunluluklar ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla yetkili 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla, 

➢ Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerçek veya tüzel kişilerle, 

 

7. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI 

 

Kişisel veri sahibi olarak “Kanun”un 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu 

bildiririz: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

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

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

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 

8.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE, GİZLİLİĞİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER 

 

“ŞİRKET” bünyesindeki bölümlerin kişisel veri güvenliği ile ilgili denetim ve yönetimi, Kişisel Verilerin 

Korunması Komitesi/İnsan Kaynakları Departmanı tarafından organize edilmektedir. İş birimi bazında 

belirlenen hukuksal gerekliliklerin sağlanması için farkındalık yaratılmakta, bu hususların denetimini ve 

uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politika, prosedürler ve eğitimler 
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yoluyla hayata geçirilmektedir. Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve 

yaptırılmaktadır. 

“ŞİRKET” tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya 

başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, 

korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. 

Bu kapsamda “ŞİRKET” tarafından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmakta, “ŞİRKET” 

bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda 

“Kanun”da öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir. 

“ŞİRKET”; “Kanun”un 12’nci maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı 

olarak işlenmesini, 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. 

“ŞİRKET” kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin 

önlenmesi için “Kanun”un 12’nci maddesi ile 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel 

veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde Şirket tarafından 

aşağıdaki teknik ve idari tedbirler alınır.  

 

8.1. Teknik Tedbirler  

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan tedbirler aşağıda sayılmıştır;  

• Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. 

• Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır. 

• Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur. 

• Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır. 

• Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.        

• Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır. 

• Güvenlik duvarları kullanılmaktadır. 

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

yapılmaktadır. 

• Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır. 

• Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır. 

• Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir. 

• Şifreleme yapılmaktadır. 

• Sızma testi uygulanmaktadır. 
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• Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek 

aktarılmaktadır. 

• Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır. 

 

8.2. İdari Tedbirler  

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan tedbirler aşağıda sayılmıştır;  

• Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur. 

• Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları 

yapılmaktadır. 

• Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır. 

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

• İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir. 

• 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. 

• Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir. 

• Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve 

uygulanmaktadır. 

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

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI 

 

Kişisel verilerin İmha usullerinin belirlendiği bir KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI 

hazırlamış ve “ŞİRKET”in web sayfasında (www.karmasis.com) yayınlamıştır. Tüm imha süreçleri bu 

politikaya uygun olarak yürütülmektedir. “Kanun”un 7’nci maddesi gereğince hukuka uygun olarak 

işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler 

resen veya İlgili Kişinin talebi üzerine “ŞİRKET”, bu iş için özel olarak hazırlamış bulunduğu Kişisel 

Verileri Saklama ve İmha Politikası, mevzuata ve “ŞİRKET” tarafından yayımlanan işbu “Politika”ya 
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uygun olarak imha eder. “ŞİRKET” tarafından hazırlanan ve tüm veri işleme süreçlerini düzenleyen 

kişisel veri envanterinde her bir veri türü ve süreç için saklama süreleri açıkça belirlenmiş olup, imha 

süreçlerinde bu süreler esas alınmaktadır. 

 

10. VERİ SAHİBİ BAŞVURU USULÜ 

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.karmasis.com uzantılı internet sitemizden/ 

Bilkent Cyberpark Plaza C Blok Kat 3 No 20 Çankaya 06800 ANKARA adresimizden temin edebileceğiniz 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ŞİRKET”imizin 

aşağıda belirtilen adresine iletebilirsiniz. 

Başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri 

Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin; 

a) Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise imzası, 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası 

veya varsa kimlik numarası, 

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

e) Talep konusu, 

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. 

Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak 

“ŞİRKET”e iletilmesi gerekmektedir. 

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

başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

Veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini “ŞİRKET”e yazılı olarak iletmeleri durumunda, 

“ŞİRKET” veri sorumlusu sıfatıyla “Kanun”un 13’üncü maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre 

en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri 

yürütmektedir. 

“ŞİRKET”, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel 

verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. “ŞİRKET” ayrıca İlgili Kişinin 

başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, başvurusu ile ilgili soru 

yöneltebilir. 

İlgili Kişi Başvuru Formunda belirtilen ve tarafımıza iletilen bilgi ve belgeler “Kanun”un 13’üncü maddesi 

uyarınca yapılan başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve neticelendirilmesi amaçlarıyla 

sınırlı olarak “ŞİRKET”imiz tarafından işlenecektir.  

İlgili Kişi Başvuru Formu ve başvuru kapsamında elde edilen bilgiler yazılı, sözlü olarak ve elektronik 

ortamda yahut fiziki ortamda toplanabilecektir. İşbu kapsamda yürütülen inceleme doğrultusunda ilgili 

bilgiler şirket ve iştirakleri ile söz konusu başvurunun neticelendirilmesi için avukatlık ofisi, danışmanlık 

http://www.karmasis.com/
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şirketi gibi hizmet alınan üçüncü kişi ve şirketler ile paylaşılabilecektir. “Kanun”un 11’inci maddesinde 

yer alan haklarınızı işbu formda belirtilen usul ve koşullarda kullanabilirsiniz. 

İlgili kişinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba 

gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, “ŞİRKET” tarafından gerekçesi 

açıklanarak talep reddedilebilecektir. 

 

         

BAŞVURU ŞEKLİ YÖNTEM / USUL ADRES AÇIKLAMA 

Yazılı Başvuru  

Islak imzalı olarak şahsen 

veya noter kanalı ile 

yapılabilecektir. 

Bilkent Cyberpark Plaza C 

Blok Kat 3 No 20 Çankaya 

06800 ANKARA 

Zarf / tebligat 

üzerine “KVKK İlgili 

Kişi Başvurusu” 

yazılacaktır. 

Elektronik Posta (E-

mail) ile Başvuru 

Tarafınızca daha önce 

“ŞİRKET”imize bildirilen 

ve sistemlerimizde kayıtlı 

bulunan elektronik posta 

adresini kullanmak 

suretiyle e-mail ile 

yapılabilecektir. 

 

info@karmasis.com   E-mail ileti 

içeriğinde İlgili Kişi 

Başvuru Formunda 

yer alan ilgili bilgi 

ve belgeler 

belirtilerek gereği 

yerine getirilecek 

ve konu kısmına 

“KVKK İlgili Kişi 

Başvurusu” 

yazılacaktır. 


