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EKİP MÜHENDİSLİK MAKİNA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İLETİŞİM İNŞAAT DIŞ
TİCARET SAN.VE TİC.A.Ş. (Bundan böyle “EKİP MÜHENDİSLİK ” olarak anılacaktır), 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri,
işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi ve haklarınız konularında sizleri işbu Aydınlatma
Metni ile bilgilendirmektedir.
İlgili kişi, işbu metin ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel
verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.
Veri Sorumlusu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca EKİP MÜHENDİSLİK; kişisel verilerin
işlenmesi aşamasında ve aşağıda açıklanacak olan hususlar doğrultusunda veri sorumlusudur.
Kapsam ve Hukuki Sebep
Kişisel veriler; ilgili kişinin açık rızasına istinaden veya Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin
kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve
kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek;
yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme
amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek şirketimiz tarafından kullanılmaya devam
edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak şirket prosedürleri gereği imha edilecektir.
EKİP MÜHENDİSLİK tarafından Kanun gereğince kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına
uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda,
işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat edilmektedir ve bu amaçla
gerekli denetimler yapılmaktadır. EKİP MÜHENDİSLİK tarafından, veri mahremiyeti konusunda
azami hassasiyet gösterilmekte ve kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki
tüm tedbirler alınmaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaç
Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Kanun’un izin verdiği çerçevede;
a. EKİP MÜHENDİSLİK tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi
konusunda gerekli adımların atılması,
b. Tesisimizin, internet sitemizin ve personel güvenliğinin sağlanması,
c. Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
d. Şirketimiz ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği
süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
e. Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
f. İnsan Kaynakları faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülebilmesi,
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g. ısıtma – soğutma , mekanik – sıhhi tesisat ürünlerinde çoğu uluslararası marka olmak üzere ürün
satışı, distribütörlük faaliyetleri
h. Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin
planlanması ve/veya icrası,
i. Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
j. Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının tesisi ve korunması,
k. Personel verimliliğini artırmak ve memnuniyetini ölçülmesi/sürdürülmesi,
l. EKİP MÜHENDİSLİK ’nin sözleşmelerden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini tam ve gereği
gibi ifa edebilmesi,
m. Tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikayet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi,
cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amaçları ile
işlenecektir.
Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
Şirketimiz tarafından; kişisel veriler yalnızca, veri aktarımı için Kanun’da yazılı hukuka uygunluk
hallerine dayanarak, veri güvenliği ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgili diğer
kişi veya kurumlara aktarılabilecektir.
İlgili Kişi (Veri Sahibi) Olarak Haklarınız
Kanun’un 28. maddesinde düzenlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi
çerçevesinde kişisel veri sahipleri olarak;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
g) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
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h) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
EKİP MÜHENDİSLİK ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve tarafımıza doğru şekilde
aktarılmış olması önemli olup bu durum haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir.
Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması halinde tarafımıza bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yanlış
ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk, bilgiyi/veriyi EKİP MÜHENDİSLİK ’ye ileten
tarafa aittir.
Kişisel verilerin korunması kapsamında EKİP MÜHENDİSLİK ’ye iletilecek olan talepler mutlaka işbu
Aydınlatma Metni ekinde yayımlanan Başvuru Formu vasıtasıyla iletilmelidir. Bahsi geçen form ile
ÇAMLICA MAHALLESİ ANADOLU BULVARI TİMKO SOKAK NO:20 T BLOK 7 YENİMAHALLE
ANKARA adresine posta veya e-mailiniz vasıtasıyla kvkk@ekiptermo.com /
ekipmühendis@hs03.kep.tr uzantılı e-posta adresine elektronik posta yolu ile EKİP MÜHENDİSLİK
’ye başvuruda bulunma imkânınız bulunmaktadır.
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GÜVENLİK POLİTİKASI
EKİP MÜHENDİSLİK MAKİNA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İLETİŞİM İNŞAAT DIŞ TİCARET SAN.VE TİC. A.Ş.’ in
güvenlik anlayışı, müşteri memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile Online işlemleri gereği, web
sitesi www.ekiptermo.com adresine (bundan sonra "Web Sitesi" olarak ifade edilecektir.) ve tarafımızdan
geliştirilen yazılımlar için vermiş olduğunuz bilgilerin emniyeti için her türlü önlem alınmıştır. Müşterilerimizin
rahatça ve güvenli bir şekilde Web Sitemiz ve yazılım programlarımızı kullanmaları, hizmetleri incelemeleri,
sipariş verebilmeleri ve hizmet ödemesi yapabilmeleri için tüm gerekli altyapı sağlanmıştır. Şirketimizin
Güvenlik Politikası gereği; Müşterilerimizin güvenli bir şekilde, rahatça alışveriş yapabilmelerini ve hizmet
alabilmelerini sağlamak için en gelişmiş güvenlik sistemlerini kullanmaktadır
Sistemimizdeki 256 bit SSL sayesinde üyelik bilgileriniz üçüncü şahısların gözünden ve müdahalesinden
korunmaktadır. Üyelik işlemlerinin bütün aşamasında tüm bilgi alışverişi SSL güvencesi altındadır ve tüm veri
akışı şifreli olarak yapılmaktadır. Bu, pratik olarak kırılması mümkün olmayan bir şifrelemedir. SSL güvenlik
protokolü sayesinde müşterilerimizin Web Sitemize verilen tüm bilgiler şifrelenerek bankaya gönderilir ve bu
işlem sırasında bu bilgilere EKİP MÜHENDİSLİK MAKİNA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İLETİŞİM İNŞAAT DIŞ
TİCARET SAN.VE TİC.A.Ş. personeli dahi ulaşabilmesi mümkün değildir. Sistemimiz üzerinden yapılan online
ödemelerde müşterilerimizin kart bilgileri sistemimizde kaydedilmemektedir. Kart bilgileri uygulama
üzerinden anonimleştirilerek alınmaktadır. Ödeme sonrasında bilgiler ilgili sanal pos hizmeti alınan
kuruluş tarafından bankaya aktarılmaktadır. Bu süreçte sistemimiz üzerinden yapılan veri aktarımına
dair kişinin ad-soyadı ile işlem kaydı eşleştirilmekte olup, ödeme bilgileri sistemde kaydedilmemektedir.
www.ekiptermo.com hiçbir müşterisinin şifre bilgilerini sisteminde saklamamaktadır. Sistemimizdeki cookie
uygulamaları sayesinde; müşterilerimizin kişisel kayıt bilgilerini tekrar tekrar girmelerine gerek
bulunmamaktadır.
Müşterilerimiz için oluşturduğumuz kullanıcı adı ve şifreler je nerik olarak karmaşık şifre güvenliği
talimatlarına uygun oluşturulmaktadır ve şirket sunucularımızda tutulmamaktadır
Web Sitemiz ve yazılım programlarımız üzerinden EKİP MÜHENDİSLİK tarafından sunulan hizmetlerde
oluşabilecek güvenlik aksaklıkları EKİP MÜHENDİSLİK kendisinden kaynaklanır ise, sorumluluğu kabul eder. 3.
şahıslardan kaynaklanan güvenlik problemlerinden sorumlu tutulamaz. Bu sebeple kişisel önem arz eden
veriler, şifreler ve kişisel/kurumsal değer içeren materyaller konusunda sorumluluk müşteriye aittir.
GİZLİLİK POLİTİKASI
EKİP MÜHENDİSLİK verileriniz ve kişisel bilgilerinizin gizliliğine saygı duyar. Kişisel bilgiler, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’na tabidir. Bu doğrultuda, yazılım programlarımız kapsamında verdiğiniz tüm
kişisel bilgiler ve veriler yalnızca size hizmet amaçlı ve Kanun’a uygun olarak kullanılmakta ve hiçbir şekilde
üçüncü taraf kurum ve kuruluşlarla paylaşılmamaktadır. EKİP MÜHENDİSLİK yazılım programlarımızdan kişisel
bilgi toplama ve kullanımını asgari düzeyde tutmakta ve toplanan kişisel bilgileri sadece işlemlerin
gerçekleşebilmesi için kullanmaktadır.
EKİP MÜHENDİSLİK faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin özel erişim/bağlantı
bilgilerine, kritik cihazlara ait özel konfigürasyon ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir. Hizmet verilen
kurum ve kuruluşların güvenliğini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın
güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi ve
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özel kurumlar ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz
bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir. EKİP
MÜHENDİSLİK, olarak iç ve dış paydaşlarımızın karşılaşabileceği her türlü bilgi güvenliği riskini önlemek ve
yönetmek amacıyla bir Bilgi Güvenliği Politikası hazırlanmıştır.
1. Kişisel verilerin korunması
EKİP MÜHENDİSLİK 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer
mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler
yalnızca EKİP MÜHENDİSLİK kapsamındaki hizmetleri ve her türlü gizlilik güvenlik prosedürünü uygulamaya
yetkili EKİP MÜHENDİSLİK personeli, gizlilik güvenlik yetki matrislerinde adı geçen personel ve EKİP
MÜHENDİSLİK veri sahiplerini bilgilendirme şartını sağlayarak bu hususta yetki verdiği gerçek/tüzel kişiler
tarafından işleme tabi tutulur. Detaylar için lütfen "Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin
Aydınlatma Metni" linkini tıklayınız.
2. Elektronik iletiler
Elektronik iletiler ile ilgili olarak bizimle iletişim kurmanız sırasında ve diğer her türlü EKİP MÜHENDİSLİK
mecrasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden EKİP MÜHENDİSLİK ve
iş ortakları tarafından sunulan hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgiler, mevzuat
duyuruları ve ilgi çekici bulacağınız diğer konular hakkında elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu
kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerin bir veya birden fazla iletişim kanalı üzerinden iletiminin durdurulması
talebinizi EKİP MÜHENDİSLİK ‘e iletebilirsiniz.
3. Log verileri, çerezler (cookies) ve web işaretçileri
Cookie'ler çeşitli verileri toplayan laptop, pc ve mobil cihazınızda bulunabilecek program parçacıklarıdır
çerezler genellikle text dosyalardır.
Bu programlar sayesinde aşağıdaki veriler toplanabilir:
•
Internet Protokolü (IP) adresi
•
Siteye bağlandığınız bilgisayarın domain adı
•
Bağlandığınız tarih, saat ve sitede geçirdiğiniz süre
•
Bilgisayarınız hakkındaki bilgiler, tarayıcınızın markası, işletim sisteminiz, Java desteği, flash versiyonu,
ekran çözünürlüğünüz ve bağlantı hızınız gibi bilgiler
•
Firmamız sitesinden istek yapılırken bağlanan bilgisayardaki sayfa bilgileri
•
Firmamız sitesinde transfer edilen verinin byte olarak miktarı
•
İz bırakan çerezlerin içerikleri
•
Yazılımlar ve self-service uygulamalar (“Uygulamalar”) için gerekli olan Login zamanı, Kullanıcı Adı,
Kullanıcı ID gibi alanlar
•
Uygulamalar üzerinde Kullanıcının son istek yaptığı URL bilgisi
•
Tarayıcınıza ait dil bilgisi
4. Verilerinizin kullanım amaçları
EKİP MÜHENDİSLİK e ait web sitesini ziyaretiniz sırasında otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydedilen
ve iletişim formu, e-posta ve diğer elektronik işlemlerle EKİP MÜHENDİSLİK paylaştığınız kişisel verileriniz,
öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini sağlamak ve daha sonra ise size daha iyi hizmet sunmak amacıyla
kullanılacaktır. Genel olarak kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:
•
Tarafınızla iletişime geçmek
•
Tarafınızdan gelen bir soruyu yanıtlamak
•
Sitemizin yönetimini sağlamak
•
Hizmet kalitemizi yükseltmek
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Şirket tarafından yukarıdaki amaçlarla toplanmasını istemediğiniz verilerinizi lütfen paylaşmayınız. Bu bilgileri
sağlamadığınız durumda sizinle iletişimde olamayacağımızı, diğer taraftan bu siteyi ziyaretiniz ile çerezler
vasıtası ile bazı verilerinizin toplanabileceğini unutmayınız.
5. Veri güvenliği
EKİP MÜHENDİSLİK bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir ve veri güvenliğine ilişkin gerekli
tüm tedbirleri almaktadır. Bununla birlikte, internet üzerindeki bilgi alışverişleri genel anlamda çok güvenli
değildir. Bu nedenle Şirket’in web sitesi üzerinden bilgi alışverişlerinizde kullanıcı olarak gerekli özeni
göstermenizi tavsiye ederiz. Bu özeni göstermediğiniz taktirde, EKİP MÜHENDİSLİK size site içindeki
iletişiminizin, kişisel ve diğer bilgilerinizin güvenliğine ilişkin veya 3. kişiler tarafından bilgilerinizin ele
geçirilmesine karşı teminat veremez.
Söz konusu bilgiler EKİP MÜHENDİSLİK ’e ulaştığında, bu bilgiler güvenlik ve gizlilik standartlarına uygun olarak
korunmaktadır.
Verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla ve ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli
oldukları sürece saklanmaktadır.
5.1.Siber Güvenliğin Sağlanması,
Kişisel veri içeren bilgi teknoloji sistemlerimiz internet üzerinden gelen izinsiz erişim tehditlerine karşı
korunmasında alınabilecek öncelikli tedbirler, güvenlik duvarı ve ağ geçididir. Bunlar, internet gibi ortamlardan
gelen saldırılara karşı ilk savunma hattıdır
Bununla birlikte hemen hemen her yazılım ve donanımın bir takım kurulum ve yapılandırma işlemlerine tabi
tutulmaktadır. Ancak yaygın şekilde kullanılan bazı yazılımların özellikle eski sürümlerinin belgelenmiş güvenlik
açıkları bulunmakta olup, kullanılmayan yazılım ve servislerin cihazlardan kaldırılması potansiyel güvenlik
açıklarının azalmasını sağlamaya yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. Bu nedenle, kullanılmayan yazılım ve
servislerin güncel tutulması yerine silinmesi, kolaylığı nedeniyle öncelikle tercih edilebilecek bir yöntemdir.
Yama yönetimi ve yazılım güncellemeleri olup yazılım ve donanımların düzgün bir şekilde çalışması ve sistemler
için alınan güvenlik tedbirlerinin yeterli olup olmadığının düzenli olarak kontrol etmekteyiz ve olası güvenlik
açıklarının kapatılması için gerekli çalışmaları takip etmekteyiz.
Kişisel veri içeren sistemlere erişimlerimiz sınırlıdır. Bu kapsamda çalışanlara, yapmakta oldukları iş ve görevler
ile yetki ve sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim yetkisi tanınmalı ve kullanıcı adı ve şifre kullanılmak
suretiyle ilgili sistemlere erişim sağlanmaktadır. Söz konusu şifre ve parolalar oluşturulurken, kişisel bilgilerle
ilişkili ve kolay tahmin edilecek rakam ya da harf dizileri yerine büyük küçük harf, rakam ve sembollerden
oluşacak kombinasyonların tercih edilmesi sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak veri sorumlularının, erişim yetki
ve kontrol matrisi oluşturulmuş ve ayrı bir erişim politika ve prosedürleri oluşturarak veri sorumlusu
organizasyonu içinde bu politika ve prosedürlerin uygulamaya alınmıştır.
Güçlü şifre ve parola kullanımının yanı sıra, kaba kuvvet algoritması (BFA) kullanımı gibi yaygın saldırılardan
korunmak için şifre girişi deneme sayısının sınırlandırılması, düzenli aralıklarla şifre ve parolaların
değiştirilmesinin sağlanması, yönetici hesabı ve admin yetkisinin sadece ihtiyaç olduğu durumlarda kullanılması
için açılması ve veri sorumlusuyla ilişikleri kesilen çalışanlar için zaman kaybetmeksizin hesabın silinmesi ya da
girişlerin kapatılması gibi yöntemlerle erişimler sınırlandırılmıştır.
Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için ayrıca, bilgi sistem ağını düzenli olarak tarayan ve tehlikeleri tespit
eden antivirüs, antispam gibi ürünlerin kullanılmaktadır. Ancak bu ürünlerin sadece kurulumu yeterli olmayıp
güncel tutulmakta gereken dosyalar düzenli olarak taranmaktadır.
Veri sorumlusu olarak, farklı internet siteleri ve/veya mobil uygulama kanallarından kişisel veri temin
edilecekse, bağlantıların SSL ya da daha güvenli bir yol ile gerçekleştirilmesi de kişisel veri güvenliğinin
sağlanmaktadır.
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5.2.Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi
Veri sorumlularının sistemleri çoğunlukla hem içeriden hem de dışarıdan gelen saldırılar ve siber suçlara veya
kötü amaçlı yazılımlara maruz kalmakta olup çeşitli belirtilere rağmen bu durum uzun süre fark edilememekte
ve müdahale için geç kalınabilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için;
a) Bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığının kontrol edilmesi,
b) Bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığının belirlenmesi,
c) Tüm kullanıcıların işlem hareketleri kaydının düzenli olarak tutulması (log kayıtları gibi),
ç) Güvenlik sorunlarının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde raporlanması,
d) Çalışanların sistem ve servislerdeki güvenlik zaafiyetlerini ya da bunları kullanan tehditleri bildirmesi
için resmi bir raporlama prosedürü oluşturulması gerekmektedir. Söz konusu raporlama sürecinde
oluşturulacak raporlar, sistem tarafından oluşturulacak otomatik raporlar olabilir. Bu raporların sistem
yöneticisi tarafından en kısa sürede toplulaştırılarak veri sorumlusuna sunulması gerekmektedir.
güvenlik yazılımı mesajları, erişim kontrolü kayıtları ve diğer raporlama araçlarının düzenli olarak
kontrol edilmesi, bu sistemlerden gelen uyarılar üzerine harekete geçilmesi, bilişim sistemlerinin
bilinen zaafiyetlere karşı korunması için düzenli olarak zaafiyet taramaları ve sızma testlerinin
yapılması ile ortaya çıkan güvenlik açıklarına dair testlerin sonucuna göre değerlendirmeler yapılması,
Bilişim sisteminin çökmesi, kötü niyetli yazılım, servis dışı bırakma saldırısı, eksik veya hatalı veri girişi, gizlilik ve
bütünlüğü bozan ihlaller, bilişim sisteminin kötüye kullanılması gibi istenmeyen olaylarda deliller toplanmalı ve
güvenli bir şekilde saklanması gerekmektedir.
5.3. Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması
Kişisel veriler, veri sorumlularının yerleşkelerinde yer alan cihazlarda ya da kağıt ortamında saklanıyor ise, bu
cihazların ve kağıtların çalınması veya kaybolması gibi tehditlere karşı fiziksel güvenlik önlemlerinin
alınmaktadır. Aynı şekilde, kişisel verilerin yer aldığı fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı uygun
yöntemlerle korunması ve bu ortamlara giriş / çıkışların kontrol altına alınmaktadır.
Kişisel veriler elektronik ortamda ise, kişisel veri güvenliği ihlalini önlemek için ağ bileşenleri arasında erişim
sınırlandırılabilir veya bileşenlerin ayrılması sağlanabilir. Örneğin kullanılmakta olan ağın sadece bu amaçla
ayrılmış olan belirli bir bölümüyle sınırlandırılarak bu alanda kişisel verilerin işleniyor olması halinde, mevcut
kaynaklar tüm ağ için değil de sadece bu sınırlı alanın güvenliğini sağlamak amacıyla ayrılabilecektir.Aynı
seviyedeki önlemlerin veri sorumlusu yerleşkesi dışında yer alan ve veri sorumlusuna ait kişisel veri içeren kağıt
ortamları, elektronik ortam ve cihazlar için de alınması gerekmektedir.
Kişisel veri güvenliği ihlalleri sıklıkla kişisel veri içeren cihazların (dizüstü bilgisayar, cep telefonu, flash disk vb.)
çalınması ve kaybolması gibi nedenlerle ortaya çıksa da elektronik posta ya da posta ile aktarılacak kişisel
verilerin de dikkatli bir şekilde ve yeterli tedbirler alınarak gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca çalışanların şahsi
elektronik cihazlarının, bilgi sistem ağına erişim sağlaması da güvenlik ihlali riskini arttırdığından bunlar için de
mutlaka yeterli güvenlik tedbirleri alınmaktadır.
Kişisel veri güvenliğinin sağlanması için kişisel veri içeren kağıt ortamındaki evraklar, sunucular, yedekleme
cihazları, CD, DVD ve USB gibi cihazların ek güvenlik önlemlerinin olduğu başka bir odaya alınması,
kullanılmadığı zaman kilit altında tutulması, giriş çıkış kayıtlarının tutulması gibi fiziksel güvenliğin arttırılmasına
ilişkin önlemler de alınmalıdır. Kişisel veri içeren cihazların kaybolması veya çalınması gibi durumlara karşı
erişim kontrol yetkilendirmesi ve/veya şifreleme yöntemlerinin kullanılması kişisel veri güvenliğinin
sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bu kapsamda şifre anahtarı, sadece yetkili kişilerin erişebileceği ortamda
saklanmalı ve yetkisiz erişim önlenmelidir. Benzer şekilde, kişisel veri içeren kağıt ortamındaki evraklar da kilitli
bir şekilde ve sadece yetkili kişilerin erişebileceği ortamlarda saklanmaktadır, söz konusu evraklara yetkisiz
erişim önlenmektedir. Bunlarla birlikte şifreleme farklı farklı formlarda kullanılan ve bu formlara göre farklı
şartlar sağlayan bir güvenlik sağlama aracıdır. Bu kapsamda, tam disk şifrelemesiyle cihazın tümü şifrelenebilir
ya da cihazda bulunan bir dosya şifrelenmektedir. Bazı yazılımlar ise verilerde değişiklik yapılmasına izin
vermemek için şifre koruması sunmakla birlikte bu yazılımlar kişisel verinin yetkisiz kişiler tarafından
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okunmasını durulur. Bu nedenle hangi şifreleme yöntemleri kullanılırsa kullanılsın kişisel verilerin tam olarak
korunduğundan emin olunmaktadır. Tercih edilen şifreleme yönteminin asimetrik şifreleme yöntemi olması
halinde, anahtar yönetimi süreçlerine önem verilmektedir.
5.4.Bilgi Teknoloji Sistemleri Tedariği, Geliştirme ve Bakımı
Veri sorumlusu tarafından yeni sistemlerin tedariği, geliştirilmesi veya mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ile ilgili
ihtiyaçlar belirlenirken güvenlik gereksinimleri göz önüne alınmaktadır. Uygulama sistemlerinin girdilerinin
doğru ve uygun olduğuna dair kontroller yapılmaka, doğru girilmiş bilginin işlem sırasında oluşan hata
sonucunda veya kasıtlı olarak bozulup bozulmadığını kontrol etmek için uygulamalara kontrol mekanizmaları
yerleştirilmektedir. Uygulamalar, işlem sırasında oluşacak hataların veri bütünlüğünü bozma olasılığını asgari
düzeye indirecek şekilde tasarlanmaktadır. Arızalandığı ya da bakım süresi geldiği için üretici, satıcı, servis gibi
üçüncü kurumlara gönderilen cihazlar eğer kişisel veri içermekte ise bu cihazların bakım ve onarım işlemi için
gönderilmesinden önce, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için cihazlardaki veri saklama ortamının
sökülerek saklanması, sadece arızalı parçaların gönderilmesi gibi işlemler yapılır. Bakım ve onarım gibi
amaçlarla dışarıdan personel gelmişse kişisel verileri kopyalayarak kurum dışına çıkartmasının engellenmesi
için gerekli önlemlerin alınmaktadır.
6. Kişisel Verilerin Yedeklenmesi
Kişisel verilerin herhangi bir sebeple zarar görmesi, yok olması, çalınması veya kaybolması gibi hallerde veri
sorumlularının yedeklenen verileri kullanarak en kısa sürede faaliyete geçmesi gerekmektedir. Ayrıca kötü
amaçlı yazılımlar da halihazırdaki verilere erişime engel olabilmektedir. Örneğin elektronik cihazlardaki kişisel
verileri içeren dosyaları kilitleyen ve bunların açılabilmesi için veri sorumlusunu fidye ödemeye zorlayan kötü
amaçlı yazılımlar olabilir. Bu tür kötü amaçlı yazılımlara karşı kişisel veri güvenliğini sağlamak için veri
yedekleme stratejilerinin geliştirilmektedir. Öte yandan, yedeklenen kişisel veriler sadece sistem yöneticisi
tarafından erişilebilir olup, veri seti yedekleri mutlaka ağ dışında tutulmaktadır. Bu sayede veri seti yedekleri
üzerinde kötü amaçlı yazılım kullanımı veya verilerin silinmesi ve yok olması durumlarıyla karşı karşıya
kalınması önlenmektedir. Bu nedenle tüm yedeklerin fiziksel güvenliğinin de sağlandığından emin olunmak
üzere çalışmalar yapılmaktadır.
7. Veri aktarımları
EKİP MÜHENDİSLİK, hakkınızda topladığı kişisel bilgileri, internet servisi sağlayıcılarının, hosting şirketlerinin, email tedarikçilerinin, domain sağlayıcılarının hizmetlerinin kullanılması nedeniyle, bu bilgilerin toplanıldığı
ülkeden başka ülkelere aktarabilir. Bu ülkelerde uygulanan verilerin korunmasına ilişkin mevzuatlar, Türkiye’de
uygulanan mevzuattan farklı olabilir.
Verileriniz, başka ülkelere aktarma sırasında işbu Gizlilik Politikasında açıklandığı üzere yürürlükteki yasaya
uygun olarak korunacaktır.
8. Çocukların online faaliyetlerini koruma
EKİP MÜHENDİSLİK tarafından hiçbir durumda kasten çocuklardan kişisel bilgileri istenmemektedir. Eğer kişisel
bilgileri alınan bir kişinin 13 yaşının altında olduğu öğrenilirse durumu derhal ebeveynlerine bildirmeye
çalışmak için bu bilgi kullanılır. Bu kural Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), kapsamında 16 yaş
için uygulanır.
9. Yeni süreçleri gizlilik kurallarına uygun tasarlama
EKİP MÜHENDİSLİK yeni sistemler geliştirirken gizlilik için en uygun teknolojik ve organizasyonel tedbirleri alır
ve amaca uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi için gerekli geliştirmeleri yapılır. (Privacy by design)
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T.C. Kimlik No
Ad Soyad
Doğum Tarihi
1.
Başvuru
Sahibi
Bilgileri

Telefon No
Adres
Veri sahibiyim (kendi verilerimi talep ediyorum)
Veri sahibi yakınıyım (Yakınıma ilişkin verileri talep ediyorum)
*Yakınlık derecesi belirtiniz:
* Yasal temsilci iseniz ilgili kararı ek olarak iletiniz.

Not: Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla kimlik tespiti için ek evrak (Nüfus Cüzdanı
vb) talep edilebilir.
Lütfen aşağıdaki seçeneklerden kurumumuzla olan ilginize uygun olanı işaretleyiniz.

2.
Kurumla
İlişkiniz

Müşteri/Bayi

Çalışan/ Eski Çalışan/ Aday

Tedarikçi / Firma Çalışanı

Müşterilerimiz/Bayilerimiz

Çalışanlarımız için

Tedarikçilerimiz için

En Son Hizmet Alınan Birim:

Durum:

Çalıştığınız Firma:

Mevcut Çalışan
Son Başvuru Tarihi:

Eski Çalışan
Aday

Firmadaki Pozisyonunuz:

Çalışma Dönemi (Yıl);
Adaylar İçin Başvuru Yılı;

Lütfen talep ettiğiniz kişisel veriye ilişkin bir açıklama yapınız ve verinin konumuna dair sahip olduğunuz
herhangi bir bilgi var ise paylaşınız (örneğin kurumumuz hizmet alınan bayimiz, çalışıyorsanız departmanınızı,
iletişimde bulunduğunuz kişileri uygun olduğu ölçüde açıklayınız).

3. Talebe
İlişkin
Bilgi

Lütfen talebinize vereceğimiz yanıt için gönderim yöntemini seçiniz
1.

Bölümde belirttiğim adresime gönderim istiyorum

2.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. Belirtiniz……………………………………………….

3.

Bizzat başvurarak elden teslim almak istiyorum

Talep Eden Kişi Tarafından Doldurulmalıdır

Kurum Tarafından Doldurulmalıdır

Ad-Soyad/İmza:

Teslim Alan Ad-Soyad/İmza:

Talep Tarihi:

Teslim Alma Tarihi:
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İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından
işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyip, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni
süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri
paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel
verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek
evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı
tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel
olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi
ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Kişisel verilerin korunması kapsamında EKİP MÜHENDİSLİK’e iletilecek olan talepler
mutlaka Başvuru Formu vasıtasıyla iletilmelidir. Bahsi geçen form ile ÇAMLICA
MAHALLESİ ANADOLU BULVARI TİMKO SOKAK NO:20 T BLOK 7 YENİMAHALLE
ANKARA

adresine

posta

veya

e-mailiniz

vasıtasıyla

kvkk@ekiptermo.com

/

ekipmühendis@hs03.kep.tr uzantılı e-posta adresine elektronik posta yolu ile EKİP
MÜHENDİSLİK ’ye başvuruda bulunma imkânınız bulunmaktadır.
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HEDEF VE KAPSAM
EKİP MÜHENDİSLİK MAKİNA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İLETİŞİM İNŞAAT DIŞ
TİCARET SAN.VE TİC.A.Ş.(Bundan böyle “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır), ticari varlık ve
başarılarını desteklediği etik değerleri gereği hukuki düzenlemelere riayet edilmesi konusunda
yüksek hassasiyet sahibi olup, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uyum çerçevesinde
gerekli her türlü yapılanmayı tesis etmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Beyanı (Bundan böyle “KVK Beyanı veya Beyan” olarak
anılacaktır) ile Veri Sorumlusuyla istihdam ilişkisi içerisinde bulunan çalışanlar dışında kalan veri
sahiplerine ilişkin kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen ilke ve esaslar düzenlenmekte ve bu
kapsamda Veri Sorumlusu tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde veri sahiplerinin
hukuki güvenlikleri temin edilmekte ve şeffaflık sağlanmaktadır. (Çalışanların veri sahibi
bulunduğu veri işleme faaliyetleri, “Çalışanların Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi
Beyanı” çerçevesinde düzenlenmektedir.)
KVK Beyanı vasıtasıyla, Veri Sorumlusu tarafından yürütülen faaliyetlerin 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanununda (Bundan böyle “KVK Kanunu” olarak anılacaktır) yer alan
düzenlemelere uyum kapsamında temel prensipler ve Veri Sorumlusu tarafından yerine getirilecek
esaslar belirlenmektedir.
İşbu 07/04/2016 yürürlük tarihli KVK Beyanı, ilgili mevzuat ile paralel bir içeriği haiz olmakla
birlikte, Beyan ile yürürlükte bulunan yasal mevzuatın çelişmesi durumunda mevzuat hükümleri
tatbik edilecektir.

2.

VERİ SORUMLUSU
Veri Sorumlusu; KVK Kanunu gereği amaç ve vasıtalarını belirlemekte olduğu kişisel veri işleme
faaliyetlerinde “veri sorumlusu” sıfatını haizdir ve işbu Beyan ile veri sorumlusu sıfatı sebebiyle
edinmiş olduğu yükümlülükleri kamuoyuna duyurmaktadır.
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TANIMLAR
KVK Beyanı’nda ve mevzuatta yer alan önemli tanımlar anlamlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda yer
almaktadır:

Kişisel Veri

Özel Nitelikteki Kişisel
Veri

Veri Sahibi

Açık Rıza

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

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 veriler

Kişisel verisi işlenen belirli yada belirlenebilir gerçek kişi (İlgili kişi)

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan muvafakat

Anonim Hale
Getirme

Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale
getirilmesi

Kişisel Verilerin
İşlenmesi

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Veri
Sorumlusu

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

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri
işleme faaliyetinde bulunan organizasyon dışı gerçek ve tüzel kişi
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KVK Kanunu
(Kanun)

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,
24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Veri Sorumlusu
(Şirket)

EKİP MÜHENDİSLİK MAKİNA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
İLETİŞİM İNŞAAT DIŞ TİCARET SAN.VE TİC.A.Ş.

Veri Sorumlusu
İş Ortakları

Veri Sorumlusu’nun ticari ilişkiler gereği işbirliğinde bulunduğu kişiler

Veri Sorumlusu KVK
Saklama ve İmha
Talimatı

Bünyesinde barındırdığı kişisel verilerin saklanma, silinme, yok edilme
ve anonim hale gelme süreçlerinin düzenlendiği Veri Sorumlusu
tarafından tanzim edilmiş olan politika

Veri Sorumlusu
Tedarikçileri

Sözleşme temelli olarak Veri Sorumlusu’na hizmet sunan üçüncü kişiler

Veri Sorumlusu Veri
Sahibi Başvuru Formu

Veri sahiplerinin, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarına
ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu

Veri Sorumlusu KVK
Beyanı

Veri Sorumlusu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Beyanı

Kişisel Veri İşleme
Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte
oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve
hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi
grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri
amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı
ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin
alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

Veri Sorumluları
Sicili Hakkında
Yönetmelik

30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1
Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında
Yönetmelik

Veri Güvenliği
Kurulu

Veri Sorumlusu tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına
uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında
Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan Kurul

Veri Güvenliği Takip
Sorumlusu

Veri Güvenliği Kurulu Kararı ile Veri Güvenliği ve Veri Bildirim İşlemlerini
takip etmek üzere atanan kişi
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VERİ GÜVENLİĞİ KURULU
Veri Güvenliği Kurulu; Veri Sorumlusu bünyesinde işlenen kişisel verilerin korunmasından ve kişisel verilerin
korunması mevzuatına uyum sürecinin takibinden sorumlu olan birimdir. Finans ve İdare ve Pazarlama
departmanları temsilcilerinden oluşmaktadır.
Kurul tarafından gerek duyulması halinde veya talep doğrultusunda gerekli toplantılar gerçekleştirilir.
Politikaların revizyonu ve mevzuata uyumu Veri Güvenliği Kurulu tarafından kontrol edilmektedir. Bu
kapsamda aşağıda belirtilen faaliyetler ile sair uyum süreçleri Veri Güvenliği Kurulu tarafından
yürütülmektedir:

a)

Kişisel verilerin korunması alanında gerekli rol ve görevlendirmelerin yapılması,

b)

Kanun ve Kurul kararlarına uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde aktarımı, erişimi,
açıklanmasını engellemek ve güvenlik eksikliği yaratabilecek sair hususlarda gerekli tedbirleri
alınması ve uygulatılması,

c)

Veri

güvenliğine

ilişkin

tedbir

ve

idari

kararların

uygulanmasına

ilişkin

denetimlerin

gerçekleştirilmesi,

d)

Gerektiği takdirde özel nitelikli kişisel verilerin muhafazasına ilişkin ek tedbirlerin uygulanması,

e)

Şirket bünyesinde veri koruma kültürünün temin edilmesi amacıyla gerektiği takdirde eğitimler
düzenlenmesi,

f)

Mevzuata uyum açısından ilgili dokümanların uygulanmasının temini ve gerekli denetimlerin
yürütülmesi,

g)

Grup şirketlerinin mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirip getirilmediğinin takibi,

h)

KVK Kurumu ve KVK Kurulu ile olan ilişkilerin takibi.

4.1. ROL VE GÖREVLER
Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından VERBIS kayıt ve bilgi girişi işlemleri görevini ifa
edecek olan “İrtibat kişisi” Veri Güvenliği Kurulu kararı ile atanır.
“Kişisel Veri Sahibi İlişkileri Kılavuzu” gereği ‘Veri sahibi ilişkileri ve ilgili mekanizmaların işlerliliğini kontrol’
görevlerini ifa edecek olan “Veri Güvenliği Takip Sorumlusu” Veri Güvenliği Kurulu kararı ile atanır.
Yukarıda belirtilen asgari görevlere ek olarak, kişisel veri mahremiyeti uyumunun temini için duyulacak
ihtiyaçlar sebebi ile atanacak görevli kişilere birtakım ek görev ve sorumluluklar verilebilir.
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4.2. POLİTİKA, PROSEDÜR, REHBER VE KILAVUZLARIN HAZIRLANMASI
Kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumun sağlanmasının temini amacıyla Veri Güvenliği Kurulu
tarafından; Veri Sorumlusu adına veri sorumlusu sıfatı ile aşağıda yazılı dokümanlar hazırlanarak yayımlanır.

5.

1.

Kişisel Verilerin Korunması Beyanı

2.

Kişisel Veri Saklama ve İmha Talimatı

3.

Kişisel Veri İhlali Prosedürü

POLİTİKA ESASLARI
5.1. TEMEL İLKELER
Veri Sorumlusu tarafından, kişisel verilerin işlenmesi esnasında aşağıda yazılı temel ilkeler benimsenmektedir.
5.1.1. Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleme
Veri Sorumlusu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve KVK Kanunu başta olmak üzere, kişisel veri işleme
faaliyetlerini, veri mahremiyeti mevzuatına ve dürüstlük kuralına uygun şekilde yürütür.
5.1.2. İşlenen kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etme
Veri Sorumlusu, işlemekte olduğu kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlayarak bu çerçevede
gereken idari ve teknik tedbirleri alır ve süreç takibini sürdürür.
5.1.3. Kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işleme
Veri Sorumlusu; kişisel verileri, veri işleme şartları ile bağlantılı ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için
gerektiği kadar işler. Bu kapsamda; kişisel veri işleme amacı, kişisel veri işleme faaliyetine başlanmadan
önce belirlenmektedir. Diğer bir deyişle, kişisel veriler yalnızca ileride kullanılabileceği varsayımı ile
işlenmemektedir (kişisel verilerin muhafaza edilmesi de veri işleme faaliyetidir). Bu çerçevede Veri
Sorumlusu, veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini göz önünde bulundurur.
5.1.4.Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza etme
Veri Sorumlusu; kişisel verileri, ilgili mevzuatta bir süre öngörüldüğü takdirde bu süreye riayet edecek
süre ile işler. Mevzuatta bu doğrultuda bir düzenleme bulunmaması halinde ise verileri, veri işleme
amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak muhafaza eder. Veri Sorumlusu; mevzuatta öngörülen sürenin
bitimi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileri
silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemleriyle imha etmektedir. Bu kapsamda, oluşturulmuş
olan Veri Sorumlusu Kişisel Veri Saklama ve İmha Beyanı'na riayet edilmektedir.
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5.2. HUKUKA UYGUN İŞLEME FAALİYETİ
Veri Sorumlusu; kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde bulunurken; temel ilkelere de riayet etmek kaydıyla,
KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirlenen veri işleme şartlarına uygun şekilde hareket eder.
Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için iç sistemlerinde gerekli mekanizmaları
kurgular. Ayrıca kurum içi eğitimlerle veri mahremiyeti konusunda personel farkındalığını sağlayarak sürecin
sürekliliğini hassasiyetle yürütür.
Veri Sorumlusu; kişisel verilerin işlenmesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere,
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, KVK Kanunu ve sair mevzuat ile Veri Sorumlusu KVK Beyanı’nda ortaya
konulan kurallara paralel şekilde faaliyet göstermektedir.
5.2.1. Veri İşleme Şartları
Kişisel veriler, Veri Sahibinin açık rızası temin edilmek kaydıyla mevzuata ve Kurul kararlarına uygun
şekilde işlenmektedir. Aşağıda belirtilen koşullardan en az birinin temini halinde, açık rıza aranmaksızın
veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir:
– Açık rıza: Kişisel veri sahibinin bilgilendirmeye dayalı şekilde belirli bir konuya ilişkin olarak hukuka
uygun, özgür iradesi ile rıza temin etmesi neticesinde veri işlenmesi.
– Kanunda öngörülme/zorunluluk arz etme: Kişisel verinin işlenmesine ilişkin mevzuatta açık hüküm
bulunması veya Veri İşleyen’in hukuki yükümlülükleri kapsamında zorunluluk teşkil etmesi durumunda
veri işlenmesi.
– Fiili imkansızlık sebebiyle açık rıza alınamaması: Veri sahibinin fiili imkansızlık sebebiyle açık rıza
veremeyecek durumda olması veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olması durumunda, veri sahibi
veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunluluk teşkil etmesi halinde
ilgili verinin işlenmesi.
– Sözleşme ile bağlantı: Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
durumunda taraflara ait kişisel verilerin işlenmesi.
– Kişisel verinin veri sahibi tarafından alenileştirilmesi: Verinin doğrudan Veri Sahibi tarafından aleni hale
getirilmesi durumunda, alenileştirme kapsamı ile sınırlı şekilde veri işlenmesi.
– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri
işlenmesi.
– Veri sorumlusunun meşru menfaatleri: Veri Sahibinin temel hak ve özgürlükleri muhafaza edilmek
kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri gerektirdiği durumda veri işlenmesi.
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5.2.2. Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Şartları
Özel nitelikli kişisel veriler, aşağıdaki şartların bulunması halinde; ilgili mevzuat, Kurul kararları ve Veri
Sahibi tarafından tatbik edilen politikalara uygun şekilde ve öngörülen tedbirler tesis edilmek kaydıyla
işlenmektedir.
– Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunda açıkça düzenlenmesi durumunda
Veri Sahibinin açık rızası temin edilmeksizin işlenebilmektedir. Kanunda bu doğrultuda bir düzenleme
bulunmaması halinde ise ilgilinin açık rızası bulunması kaydıyla veri işlenmektedir.
– Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, ilgilinin açık rızası bulunması kaydıyla
işlenebilmektedir. Ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla sınırlı
olmak kaydıyla; sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar
tarafından Veri Sahibinin açık rızası bulunmaksızın işlenebilmektedir.
5.3. HUKUKA UYGUN VERİ AKTARIMI
Veri Sorumlusu tarafından; kişisel verilerin, grup şirketleri ve 3. kişilerle paylaşımında veya kişisel verilerin 3.
kişilerin paylaşımına açılmasında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım
şartlarına riayet edilir. Verilerin aktarıldığı 3. kişilere, bahse konu kişisel verilerin güvenliğini sağlaması için
gerekli tüm tedbir ve denetimler yaptırılır.
5.3.1. Kişisel Verilerin Aktarımı
Kişisel veriler, Veri Sahibinin açık rızası üzerine aktarılabileceği gibi, gerekli koruyucu tedbirler mevzuata
ve Veri Sahibi politikalarına uygun şekilde tatbik edilmek kaydıyla aşağıdaki koşulların varlığı halinde
ilgilinin açık rızası bulunmaksızın aktarılabilmektedir:
– Açık rıza: Kişisel veri sahibinin bilgilendirmeye dayalı şekilde belirli bir konuya ilişkin olarak hukuka
uygun, özgür iradesi ile rıza temin etmesi neticesinde veri aktarımı.
– Kanunda öngörülme/zorunluluk arz etme: Kişisel verinin işlenmesine ilişkin mevzuatta açık hüküm
bulunması veya Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini ifası kapsamında zorunluluk teşkil etmesi
durumunda veri aktarımı.
– Fiili imkansızlık sebebiyle açık rıza alınamaması: Veri sahibinin fiili imkansızlık sebebiyle açık rıza
veremeyecek durumda olması veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olması durumunda, veri sahibi
veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunluluk teşkil etmesi halinde
ilgili verinin aktarımı.
– Sözleşme ile bağlantı: Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
durumunda taraflara ait kişisel verilerin aktarımı.
– Kişisel verinin veri sahibi tarafından alenileştirilmesi: Verinin doğrudan Veri Sahibi tarafından aleni hale
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getirilmesi durumunda, alenileştirme kapsamı ile sınırlı şekilde veri aktarımı.
– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri
aktarımı,
– Veri sorumlusunun meşru menfaatleri: Veri Sahibinin temel hak ve özgürlükleri muhafaza edilmek
kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri gerektirdiği durumda veri aktarımı.
5.3.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarımı
Yeterli teknik ve idari güvenlik önlemlerinin tesis edilmesi koşuluyla ve aşağıda belirtilen şartların varlığı
halinde özel nitelikli kişisel veriler aktarılabilmektedir:
– Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunda açıkça düzenlenmesi durumunda
Veri Sahibinin açık rızası temin edilmeksizin aktarılabilmektedir. Kanunda bu doğrultuda bir düzenleme
bulunmaması halinde ise ilgilinin açık rızası bulunması kaydıyla veri aktarılabilmektedir.
– Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, ilgilinin açık rızası bulunması kaydıyla
aktarılabilmektedir. Ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla sınırlı
olmak kaydıyla; sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar
tarafından Veri Sahibinin açık rızası bulunmaksızın aktarılabilmektedir.
Belirtilen veri aktarım şartlarının mevcudiyeti halinde ilgili kişisel veriler, Kurul tarafından tespit ve ilan edilen
yeterli korumaya sahip/güvenli ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması halinde ilgili mevzuat ve Kurul
düzenlemeleri ile belirlenen veri aktarım koşulları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri
sorumlularının yeterli korumanın sağlanmasına ilişkin yazılı taahhüdünün temin edildiği ve Kurul’un izninin
bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabileceği gibi; Kurul tarafından belirlenen sınırlama ve koşullara riayet
edilmek kaydıyla Bağlayıcı Şirket Kuralları uygulamasına başvurulması halinde yurt dışına aktarılabilecektir.

6.

YÜKÜMLÜLÜKLER
Veri Sorumlusu; KVK Kanunu’nun veri sorumluları için öngördüğü yükümlülüklere uymaktadır. Bu kapsamda
işbu politikada Veri Sorumlusu’nun uymakla yükümlü olduğu başlıca hususlar aşağıda sıralanmaktadır:
6.1. KVK Kurulu Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirme Yükümlülüğü
Veri Sorumlusu; kişisel verilerin korunması faaliyetlerini düzenleyen ve bu alanda ülkemizin idari otoritesi
olan KVK Kurumu’nun icra organı olan KVK Kurulu tarafından, şikayet halinde ya da resen yapılan inceleme
sonucunda tebliğ edilen kararları derhal uygular. Ayrıca KVK Kurulu tarafından tesis edilen ilke kararlarını da
veri mahremiyeti kuralları olarak benimser.
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6.2. Veri Sahibi İlişkileri Yükümlülüğü
Veri Sorumlusu; veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, veri sahiplerinin kişisel
verilerine ilişkin taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırır.
Veri Sahipleri, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Veri Sorumlusuna http://www.ekiptermo.com adresi
üzerinden başvurarak aşağıda belirtilen haklarını kullanabilmektedirler.:

1.

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

2.

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

3.

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

4.

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

5.

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

6.

KVK Kanunu 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 istemek,

7.

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

8.

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini

talep etmek.
6.3. Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü
Veri Sorumlusu; Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te bahsi geçen kriterleri sağlaması halinde, KVK
Kanunu’nun 16. maddesine ve yönetmelik usul ve esaslarına uygun olarak, Veri Sorumluları Sicili’ne
kaydolmaktadır.

Sicil; kamuya açık şekilde tutulmakta olup, ilgili kişi veya kişiler tarafından

incelenebilmektedir.
6.4. Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü
Veri Sorumlusu; KVK Kanunu’nun 10. maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri
sahiplerinin, yetkilendirdiği kişiler tarafından bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli süreçleri yürütmektedir.
Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirme amacıyla internet sitesinde yayımlanmış olan KVK Aydınlatma
Metnini inceleyebilirsiniz.
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6.5. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü
Veri Sorumlusu tarafından, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin güvenliğinin
sağlanmasının ve veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerinin gözetilmesinin öneminin bilinciyle ve;
1. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve
3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler
alınmaktadır. Ayrıca, veri güvenliğini sağlamaya yönelik mekanizmaların işletilmesi kapsamında gerekli
denetimler tatbik edilmektedir.

7.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak
erişilmesini, veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek ve kişisel verilerin
güvenli şekilde muhafazasını sağlamak amacı ile imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli
her türlü tedbiri alır.
Bu kapsamda Veri Sorumlusu; Kanun’un 12. maddesi ve KVK Kurulu tarafından hazırlanarak internet
sitesinde yayımlanmış olan Veri Güvenliği Rehberi’ne sirayet eder. Veri Sorumlusu tarafından; kişisel veri
güvenliği amacı ile aşağıda yazılı idari ve teknik tedbirler alınır.
7.1. İDARİ TEDBİRLER

– Veri Sorumlusu tarafından; kişisel veri kategorileri, veri sahipleri, işleme amaçları ve alınan güvenlik
tedbirlerinin yer aldığı Kişisel Veri İşleme Envanteri oluşturulur.

– Kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli kurumsal politika ve prosedürler oluşturularak bunların
işlerliliği ve devamlılığı sağlanır.

– Çalışanlarla gizlilik taahhütnameleri imzalanır.
– Farkındalık eğitim ve toplantıları yapılarak kurum içi veri koruma bilinci oluşturulur.
– Kişisel verilerin aktarıma konu olduğu durumlarda, grup şirketleri ya da 3. Kişi şirketler tarafından gerekli
tedbirlerin alınması sağlanır.

– İş sözleşmeleri ve disiplin yönetmeliklerine kanuna uygun hükümler eklenir.
– Şartların sağlanması halinde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi VERBİS’e kayıt ve bilgi girişi işlemleri
tamamlanır.

– Veri işleyenler ile imzalanan sözleşmelere Veri Güvenliği hükümleri eklenir.

Tarih

KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI VE
İŞLENMESİ BEYANI

04.01.2021

Güncelleme
No/Tarih
Sayfa No

11/11

7.2. TEKNİK TEDBİRLER

– Veri Sorumlusu tarafından; kişisel veri içeren fiziksel ve elektronik ortamların güvenliği sağlanır.
– Kötü amaçlı yazılımlara karşın kişisel veriler düzenli aralıklarla yedeklenir ve yedeklenen kişisel verilerin
güvenliği sağlanır.

– Siber güvenliğin teminin sağlanması amacıyla bilişim ağlarına yönelik önleyici sistem ve yazılımlar kurulur.
– Veri Sorumlusu çalışanlarının kişisel verilere erişim yetkisi, görev ve yetki kontrolleri devamlı suretle
sağlanarak oluşturulur.
Detaylar Teknolojik Tedbirler Beyanı içerisinde tanımlanmıştır.
7.3. KİŞİSEL VERİ İHLALİ
Veri Sorumlusu; işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi
durumunda, 72 saat içerisinde durumu KVK Kurulu’na ve ilgili veri sahiplerine bildirir. Bu sebeple Veri
Sorumlusu Veri İhlali Prosedürü (link) oluşturulmuş; bu prosedür kapsamında Veri Güvenliği Kurulu
tarafından Veri Sorumlusu bünyesindeki tüm ihlal tatbikatları kurgulanmaktadır.

8.

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
Veri Sorumlusu; KVK Kanunu’nun 7. maddesi gereğince, hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen
işleme sebebi ortadan kalkan kişisel verilerin silinmesi, anonim hale getirilmesi veya yok edilmesine yönelik
oluşturduğu Kişisel Veri Saklama ve İmha Beyanı gereği kişisel verilerin imhasına ilişkin gerekli tüm iç
sistemlerini oluşturmuştur.

9.

REVİZYON
İşbu Politika, Veri Güvenliği Kurulu tarafından onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer. İşbu Politika’nın
yürürlükten kaldırılması hususu hariç olmak üzere Politika içerisinde yapılacak değişiklikler ve ne şekilde
yürürlüğe konacağı konusunda da Veri Güvenliği Kurulu yetkilidir.
KVK Beyanı, Veri Sorumlusu tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. İşbu
Politika her halükarda yılda bir kez gözden geçirilir, gerekli değişiklikler varsa, Veri Güvenliği Kurulu onayına
sunularak güncellenir. Başta KVK Kanunu olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile işbu Politika’da yer verilen
düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.
Veri Sorumlusu, idari otorite olan KVK Kurumu tarafından yapılacak olan yasal düzenlemelere paralel olarak
KVK Beyanı’nda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
İşbu politikada veya mevzuatta oluşabilecek revizyonlar tarih ve konu belirtilerek politikaya eklenecek, gerekli
duyurular yapıldıktan sonra politikanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir. KVK Beyanı’nın güncel
versiyonu Veri Sorumlusu’na ait internet sitesinden http://www.ekiptermo.com yayımlanacaktır.

