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1.1 GİRİŞ
Kişisel verilerin korunması TKG Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş için hassasiyet arz eden ve öncelikli
konular arasında yer almaktadır. Bu konu kapsamında; çalışan adaylarımız, çalışanlarımız, Şirket
Hissedarlarımız, Şirket Yetkililerimiz, Ziyaretçilerimiz, iş birliği içerisine olduğumuz kurum ve kuruluşlar
ve çalışanları ve 3. Kişilerin bilgileri tarafımızca koruma altındadır.
T.C Anayasasına göre, herkes, kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.
Bir anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, çalışan adaylarımız, çalışanlarımız, Şirket
Hissedarlarımız, Şirket Yetkililerimiz, Ziyaretçilerimiz, iş birliği içerisine olduğumuz kurum ve kuruluşlar
ve çalışanları ve 3. Kişilerin bilgilerini korumak için gerekli özeni göstermekte ve bir şirket politikası haline
getirmektedir.
Kişisel verilerin korunması kapsamında TKG Otomotiv gerekli önlemleri idari ve teknik tedbirler başlığı
altında toplamakta ve gerekli çalışmaları yürütmektedir.
Bu politika ’da kişisel verilerin işlenmesinde TKG Otomotiv’in benimsediği ve aşağıda sıralanan temel
ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır.
➢ 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 işlenme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında ilgili
mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
➢ Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.
1.1.
POLİTİKANIN AMACI
Bu politikanın temel amacı, TKG Otomotiv tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel
veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda
açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, şirket hissedarlarımızın,
şirket yetkililerimizin, Ziyaretçilerimizin, Alt işverenlerimiz ve çalışanlarının, İş birliği içinde olduğumuz
kurum ve kuruluşlar ve çalışanlarının ve üçüncü kişilerin işlenen kişisel verileri hakkında bilgilendirerek
şeffaflığı sağlamaktır.
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1.2. KAPSAM
Bu politika; çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, şirket hissedarlarımızın, şirket yetkililerimizin,
Ziyaretçilerimizin, Alt işverenlerimiz ve çalışanlarının, İş birliği içinde olduğumuz kurum ve kuruluşlar ve
çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.
Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politikanın
uygulama kapsamı politikanın tamamı olabileceği gibi, yalnızca bir kısım hükümleri de olabilecektir.
(Örneğin yalnızca ziyaretçilerimiz ve ziyaretçimiz sayılan çalışan adaylarımız gibi.)
1.3. POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler
öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve bu politika arasında uyuşmazlık
bulunması halinde ilgili mevzuatın uygulama alanı bulacağı TKG Otomotiv tarafından peşinen kabul
edilmiştir.
Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya koyulan kuralların TKG Otomotiv uygulamaları ile
pekiştirilerek oluşturulmuştur ve TKG Otomotiv KVK Kanununda ön görülen yürürlük sürelerine uygun
hareket üzere gerekli sistemlerin kurulması için hazırlıklarını yürütmektedir.
1.4. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ
İşbu politika 6698 sayılı 24.03.2016 tarihinde kabul edilmiş, 07.04.2016 tarihinde resmî gazetede
yayımlanmış Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında hazırlanmış olup, 01.04.2018 tarihi itibari ile
TKG Otomotiv bünyesinde yürürlüğe girecektir.
Politika TKG Otomotiv internet sitesinde (www.tkg.com.tr) yayımlanmış ve TKG Otomotiv
bünyesinde veri taleplerinin erişime açılmıştır.
2.1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
TKG Otomotiv KVK Kanunun 12. Maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin
hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin
muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik güzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri
almakta ve bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak ve yaptırmaktadır.
2.2. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
2.2.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
TKG Otomotiv, kişisel verilerim hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve hukuka uygun
olarak güvenliğini sağlamak amacıyla teknolojik, fiziki ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari
tedbirler almaktadır.
2.2.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Teknik Tedbirler
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TKG Otomotiv tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca
teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır.
TKG Otomotiv bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, kurulan teknik sistemlerle
denetlenmektedir.
Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.
Teknik konular ile ilgili personel istihdam edilmektedir.

2.2.3. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan İdari Tedbirler
TKG Otomotiv tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca
teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır.
• Çalışanlar kişisel verilerin korunması hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan idari tedbirler
aşağıda sıralanmaktadır.
• TKG Otomotiv’in yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz
edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş odluğu ticari faaliyetler özelinde kişisel
veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
• TKG Otomotiv’in iş birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri, bu faaliyetlerin KVK
Kanunun aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan
gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.
• İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için iş birimleri özelinde
farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın
sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata
geçirilmektedir.
• TKG Otomotiv ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere TKG Otomotiv’in
talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama
yükümlülüğü getirilen kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve
denetimler yürütülmektedir.
2.3.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
TKG Otomotiv kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini,
aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği,
teknolojik imkanlar, fiziki imkanlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.
2.3.1. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler
TKG Otomotiv tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca
teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır.
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Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak
güncellenmekte ve yenilenmektedir.
• İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik
çözümleri devreye alınmaktadır.
• Erişim yetkileri sınırlandırılmakta ve yetkilendirmeler periyodik olarak kontrol edilmektedir.
• Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk
teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
• Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
• Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik
taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.
2.3.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler
TKG Otomotiv tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca
idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır.
• Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda
eğitilmektedir.
• İş birimi bazında kişisel veri işlemesi hukuksak uyum gerekliliklerine uygun olarak şirket içinde kişisel
verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
• Çalışanlar öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkalarına açıklamayacağı
ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam
edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
2.4. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması
TKG Otomotiv kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok
edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkanlar, fiziki imkanlar ve
uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
2.4.1. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması İçin Alınan Teknik Önlemler
• Kişisel verilerin güvenli ortamlara saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler
kullanılmaktadır.
• Teknik konulara uzman personel istihdam edilmektedir.
• Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler periyodik
olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden
değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
• Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme
programı kullanılmaktadır.
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Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim
denemeleri ilgililere iletilmektedir.

2.4.2. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması İçin Alınan İdari Önlemler
• Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde sağlanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedir.
• TKG Otomotiv tarafından Kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan
hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen
sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik
tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümlere
yer verilmektedir.
2.4.3. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi
TKG Otomotiv Kişisel verilerin korunması için alınan tedbirleri, KVK Kanunu’nun 12. Maddesine
uygun olarak denetlemekte ve denetim sonuçlarını ilgili birimlere raporlamakta ve alınan tedbirlerin
iyileştirilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmektedir.
2.4.4. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler
TKG Otomotiv KVK Kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni
olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri
sahibine ve KVK Kuruluna bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.
2.5.

•
•
•
•

VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÜZETİLMESİ, BU HAKLARIN ŞİRKETİMİZE İLETECEĞİ KANALLARIN
YARATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN ŞİRKETİMİZE İLETECECEĞİ KANALLARIN YARATILMASI VE VERİ
SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklara ilişkin taleplerini yazılı olarak TKG Otomotiv’e
iletmeleri durumunda TKG Otomotiv talebin niteliğine göre talebi en geç otu gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırmaktadır. Talebin niteliği KVK Kurulunca ücret gerektiren bir nitelikte ise Kurulca belirlenen
tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileri işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilgilendirilmesini isteme
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KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini
talep etme hakkına sahiptir.

2.6.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine
veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler ırk etnik köken, siyasi
düşünce, felsefi inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili biyometrik ve genetik verilerdir.

2.7.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
TKG Otomotiv Anayasanın 20. Maddesine ve KVK Kanununun 4. Maddesine uygun olarak, kişisel
verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel,
belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme
faaliyetinde bulunmaktadır. TKG Otomotiv kanunda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının
gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.
TKG Otomotiv anayasanın 20. Ve KVK Kanunun 5. Maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel
verilerin işlenmesine ilişkin şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.
TKG Otomotiv Anayasanın 20. Ve KVK Kanunun 10. Maddelerine uygun olarak, kişisel veri
sahiplerini aydınlatma ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi
yapmaktadır.
TKG Otomotiv KVK Kanunun 6. Maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
TKG Otomotiv KVK Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması
konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun
davranmaktadır.

2.8. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ
2.8.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
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TKG Otomotiv; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel
güven dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda; kişisel verilerin işlenmesine orantılılık
gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.
2.8.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
TKG Otomotiv kişisel veri sahiplerinin tüm haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak
işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri
almaktadır.
2.8.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
TKG Otomotiv meşru ve hukuka uygun olan işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.
TKG Otomotiv yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olduğu kadar
işlemektedir. Ayrıca kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceğini, kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan
önce ortaya koymaktadır.
2.8.4. İşlendikleri Amaç ile Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
TKG Otomotiv kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir bicinde
işlemekte ve amacın gerçekleşmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin
işlenmesinden kaçınmaktadır.
2.8.5.
İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
TKG Otomotiv kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli
olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda TKG Otomotiv öncelikle ilgili mevzuatta kişisel
verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu
süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren amaçların ortadan kalması halinde kişisel
veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve TKG Otomotiv’in belirlediği saklama
süresinin sonuna gelinmişse, kişisel veriler yalnızca hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel
veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.
Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile
zaman aşımı sürelerin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda TKG Otomotiv’e yöneltilen
taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan verilere
herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman
ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre dolduktan sonra kişisel veriler
silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
2.9. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ
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KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri
sahipleri aydınlatılmaktadır. Bu kapsamda TKG Otomotiv varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi
amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın
yöntemi ve hukuki sebebi ve kişisel veri sahibinin hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.
3.0.

•
•
-

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
KVK Kanunu’nun da özel nitelikli olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde KVK Kanunu’nun
öngördüğü düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.
KVK Kanununun 6. Maddesinde hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya
ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri özel nitelikli olarak belirlenmiştir. Bu veriler; 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 mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile
biyometrik ve genetik verilerdir.
KVK Kanunu’na uygun bir biçimde TKG Otomotiv tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu
tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir.
Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
Kişisel veri sahibinin açık rıza yok ise;
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunda ön görülen
hallerde,
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve akım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında
bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
3.1.1 Kişisel Verilerin Aktarılması
TKG Otomotiv meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan
KVK Kanunun 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı
olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir.
• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise
• Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
• Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve
kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmıyorsa
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•
•
•
•
•
3.2.

•
•

•

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına
ait kişisel verilerin aktarılması gerekli ise
TKG Otomotiv’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel ver aktarımı zorunlu ise
Kişisel veriler, kişisel veri sahipleri tarafından alenileştirilmiş ise
Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla TKG Otomotiv’in meşru
menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
TKG Otomotiv gerekli özeni göstererek, gerekli tedbirleri alarak KVK Kurulu tarafında belirlenen
önlemleri alarak, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin
özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.
Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, ceza
mahkumiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir) kanunlarda ön
görülen hallerde
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve akım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

3.3.

ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, İŞLENME AMAÇLARI VE
SAKLANMA SÜRELERİ
TKG Otomotiv nezdinde; TKG Otomotiv’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işlemke amaçları
doğrultusunda, KVK Kanunun 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına
dayalı ve sınırlı olrak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. Maddede belirtilen ilkeler olmak üzere
KVK Kanununda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanununda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyarak ve
sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, KVK Kanunun 10. Maddesi uyarınca ilgili
kişiler bilgilendirilmek sureti ile işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN KETOGORİZASYONU VE KULLANIM AMAÇLARI
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AÇIKLAMA

KULLANIM YERLERİ

Ad-Soyad, TC Kimlik No,
Uyruk Bilgisi, Anne AdıBaba Adı, Doğum Yeri,
Doğum tarihi, cinsiyet
bilgileri, pasaport bilgileri,
vergi ve sigorta numaraları,
imza bilgisi, taşıt bilgisi vb.
bilgiler.

Emniyet sistemine bildirimlerin personel bildirimi
yapılması, işe giriş işlemlerinin yapılması, yurt içi ve
dışı seyahatlerinin programlanması, Vizite
girişlerinin yapılması, Personel kartı açılması, Yıllık
izinlerin hesaplanması, resmi kurumlar ile personel
hakkında yazışmaların yapılması, çalışma belgesi
düzenlenmesi, iş kazası bildirimi yapılması, şirketin
teşviklerden yararlanması, Hizmet listesi
hazırlanması, taşeron girişleri için kayıtların
alınması, ziyaretçi girişleri için kayıtların alınması
için kısmen veya tamamen otomatik bir şekilde
veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak
otomatik olmayan bir şekilde işlenmektedir.

Telefon numarası, adres
bilgisi, e-mail adresi, faks
numarası, IP adresi, Sicil
Numarası

Kişiye bilgi verme, kişiden bilgi alma, servis
güzergahı oluşturulması, resmi yazışmaların
yönlendirilmesi, kişiyle evrak paylaşmak, kişiden
evrak almak, Kişinin yasal internet kullanımlarının
takibi için kısmen veya tamamen otomatik bir
şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak
otomatik olmayan bir şekilde işlenmektedir.

GPS Lokasyonu, Seyahat
verileri

TKG Otomotiv ürün ve hizmetlerinin kullanımı
sırasında kişinin ve ürünün yerinin tespit edilmesi,
acil durumlarda müdahale için kısmen veya
tamamen otomatik bir şekilde veya veri kayıt
sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan bir
şekilde işlenmektedir.
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Lokasyon Bilgisi

İletişim Bilgisi

Kimlik Bilgisi

VERİ
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Görsel İşitsel Bilgi

Finansal
Bilgi

Fiziksel Mekan Güvenlik
Bilgisi

Eş, Anne, Baba, Çocuk,
Reşit Kardeş TC kimlik
Numaraları, İletişim
Numaraları

Fiziksel mekâna girişte
alının bilgiler, fiziksel
mekanda kalış süresinde
kaydedilen bilgiler,
belgeler, personel kart
basma kayıtları, parmak izi
kayıtları, güvenlik
noktasında alınan kayıtlar,
mesai giriş çıkış kayıtları,
kamera kayıtları

20.03.2018
.

Bordro hesaplarının yapılması için giriş çıkış saat
takibinin yapılması, mola ve üretim alanlarında
kişilerin sağlık durumları ve ekipmanların kullanım
durumlarının takip edilmesi ve mola saatlerine
riayet denetimleri, hırsızlık vb durumlar için
güvenlik kontrollerinin yapılması için kısmen veya
tamamen otomatik bir şekilde veya veri kayıt
sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan bir
şekilde işlenmektedir.

Banka hesap numarası,
IBAN numarası, Kredi kartı
bilgisi, Gelir vergisi matrahı

Maaşların ödenmesi, harcama kayıtlarının
yapılması, harcırahların yatırılması, İşe giriş
işlemlerinin yapılması için kısmen veya tamamen
otomatik bir şekilde veya veri kayıt sisteminin bir
parçası olarak otomatik olmayan bir şekilde
işlenmektedir.

(Güvenlik önlemleri için
tutlan kayıtlar harici) ses
kayıtları, Video kayıtları,
kişisel veri içeren evraklar
ve kopyaları, fotoğraflar

TKG Otomotiv olarak düzenlenen etkinliklerin
sosyal medya yayınlarının yapılması, bülten
yayınlarında kullanılması, yeni işbaşı yapan
personel yayınlarının yapılması, organizasyon
şeması oluşturulması ve tedarikçi, müşteri, TKG
İştirakleri, Yönetim ve İcra kurulları ile paylaşılması,
TKG tanıtım videoları hazırlanması ve PR
çalışmalarında sosyal medya üzerinde kullanılması,
gazete, dergi, haber sitesi gibi yayın organlarında
yayınlanması için kısmen veya tamamen otomatik
bir şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası
olarak otomatik olmayan bir şekilde işlenmektedir.

DOKÜMAN BİLGİLERİ
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Asgari geçim indirimi formu düzenlemesi, Özel
sağlık sigortası bilgilerinin düzenlenmesi, iş kazası
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tebrik ve vefat haberlerinin şirket içi yayınlarının
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şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak
otomatik olmayan bir şekilde işlenmektedir.

Modif Tarihi

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Yaprak Nur AVCI

Didem IŞIKGİL

Tayyar KATRANCI

Kişisel Verilerin Korunması
Politikası Prosedürü

Prosedür No / Modif No
İRD.İK-20 / 0
Sayfa
12/20

Talep/Şikayet
Yönetimi Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Özlük
Bilgisi

p

3.4.

•

Eğitim kayıtları, zimmet
formları, iş sözleşmeleri,
görevlendirme kayıtları,
özlük dosyasına girecek ve
kişiler verileri içeren her
türlü evrak

TKG Otomotiv ile çalışma ilişkisi içerisinde olan
gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel
olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her
türlü kişisel veri kısmen veya tamamen otomatik bir
şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak
otomatik olmayan bir şekilde işlenmektedir.

Kan grubu, sağlık verileri,
geçmiş hastalık bilgiler,
tıbbi soy geçmişi,
biyometrik veriler, üye
olunan dernek bilgisi, din
bilgisi

Kişinin sağlığının korunması ve iş için elverişli
olması için, diğer çalışanların sağlığının korunması
için, acil durumlarda kan tedarik edilmesi için,
herhangi bir kaza sonucu tıbbi müdahale yapılması
gerekirse kişinin tabii geçmişinim bilinmesi için,
kişinin yasal durumunun kontrolü için bilgiler
kısmen veya tamamen otomatik bir şekilde veya
veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik
olmayan bir şekilde işlenmektedir.

KVK kanunu ile ilgili talep ve
şikâyet döküm anları

TKG Otomotiv’e yöneltilmiş olan her türlü talep ve
şikâyetin alınması, değerlendirilmesi, cevaplanması
ve yasal dayanak olarak kullanılması amacıyla
kısmen veya tamamen otomatik bir şekilde veya
veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik
olmayan bir şekilde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
TKG Otomotiv KVK Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen
kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olmak kaydıyla kişisel verileri
işlemektedir. Bu amaç ve koşullar;
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin TKG Otomotiv’in ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarla açıkça
öngörülmesi
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•
•
•
•
•
•

•
•

Kişisel verilerinizin TKG Otomotiv tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
Kişisel verilerinizin işlenmesinin TKG Otomotiv’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için gerekli
olması
Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, sizlerin alenileştirmek amacıyla sınırlı
bir şekilde TKG Otomotiv tarafından işlenmesi
Kişisel verilerinizin TKG Otomotiv tarafından işlenmesinin TKG Otomotiv veya sizlerin veya üçüncü
kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
Sizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla TKG Otomotiv meşru menfaatleri için kişisel
veri işleme faaliyetlerinde bulunmasının zorunlu olması
TKG Otomotiv tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir
başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda kişisel veri
sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındakş özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda
öngörülmüş olması
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler açısından ise kamu
sağlının 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 işlenmesidir.
Bu kapsamda TKG Otomotiv kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

•

Etkinlik yönetimi

•

İş Ortakları, Tedarikçiler ve Müşteriler ile olan ilişkilerin yönetimi

•

TKG Otomotiv personel temin süreçlerinin yürütülmesi

•

Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi

•

Hukuk işlemlerinin icrası ve takibi

•

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin icrası ve takibi

•

Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası ve takibi

•

Şirket ve ortaklık hukuku faaliyetlerinin icrası ve takibi
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•

Talep ve şikayet yönetimi

•

TKG Otomotiv değerlerinin güvenliğinin sağlanması

•

Topluluk şirketlerinde ilgili mevzuata uyum konusunda destek olunması

•

TKG Otomotiv şirketlerinde çalışanlara sağlanacak yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası

•

TKG Otomotiv itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi

•

Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi

•

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

•

Ziyaretçi ve taşeron kayıtlarının oluşturulması, korunması, takibi ve yasal süreçler için verilerin
saklanması
Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetlerinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen
şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak TKG Otomotiv
tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

3.5.

TKG OTOMOTİV TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON
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KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİLER
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ

AÇIKLAMASI

Topluluk Şirketleri Müşterisi

TKG Otomotiv ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisinin olup olmadığına
bakılmaksızın, TKG Otomotiv iş birimlerinin yürüttüğü operasyon
kapsamında Topluluk şirketlerinin iş ilişkileri üzerinden verileri elde
eden gerçek kişiler

Ziyaretçi

Çalışan Adayı

TKG Otomotiv'e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş veya
özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek
kişiler

Üçüncü Kişiler

TKG Otomotiv ve bu politikada kişisel verilerin korunması ve işlenmesi
kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler (kefil, refakatçi, aile, yakın,
eski çalışanlar)

Şirket Hissedarları

Şirket Yetkilisi
İş birliği İçerisinde
Olduğumuz Kurumların
Çalışanları, Hissedarları ve
Yetkilileri

3.6.

•
•

TKG Otomotiv'in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla
girmiş veya internet sitemizi ziyaret eden kişiler

TKG Otomotiv hissedarı gerçek kişiler

TG Otomotiv'in yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler

TKG Otomotiv'in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda
çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere
gerçek kişiler

TKG OTOMOTVİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI
TKG Otomotiv KVK Kanunun 10. Maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını
kişisel veri sahiplerine bildirmektedir.
TKG Otomotiv KVK Kanunun 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak politika ile yönetilen veri
sahiplerinin kişisel verini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir.
TKG Otomotiv iş ortaklarına
TKG Otomotiv tedarikçilerine
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•
•
•
•
•
•

TKG Otomotiv şirketlerine
TKG Otomotiv hissedarlarına
TKG Otomotiv şirket yetkililerine
Hukuken yetkili kurum ve kuruluşlarına
Hukuken yetkili özel hukuk şirketlerine
Sendikaya
VERİ AKTARIMI
YAPILABİLECEK
KİŞİLER

VERİ AKARIMI AMACI

İş Ortakları

TKG Otomotiv ticari
faaliyetlerini yürütürken
bizzat veya Topluluk
Şirketleri ile muhtelif
projeler yürütmek, hizmet
almak gibi amaçlarla iş
ortaklığı kurduğu tarafları
tanımlamaktadır.

İş Ortaklığının kurulma amaçlarının
yerine getirilmesini temin etmek
amacıyla sınırlı olarak

Tedarikçi

TKG Otomotiv'in ticari
faaliyetlerini yürütürken TKG
Otomotiv'in emir ve
talimatlarına uygun olarak
sözleşme temelli olarak TKG
Otomotiv'e hizmet sunan
tarafları tanımlamaktadır.

TKG Otomotiv'in tedarikçiden dış
kaynaklı olarak temin ettiği ve TKG
Otomotiv ticari faaliyetlerini yerine
getirmek için gerekli TKG Otomotiv'e
sunulması amacıyla sınırlı olarak

TKG Otomotiv Topluluk
Şirketleri

TKG Otomotiv şirketlerinin katılımını
gerektiren ticari faaliyetlerinin
yürütülmesini temin etmekle sınırlı
olarak

Topluluk
Şirketleri
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TKG Otomotiv hissedarı
gerçek kişiler

İlgili mevzuat hükümlerine göre TKG
Otomotiv şirketler hukuki etkinlik
yönetimi ve kurumsak iletişim
süreçleri kapsamında yürüttüğü
faaliyetlerin amacıyla sınırlı olarak

Şirket Yetkilileri

TKG Otomotiv yönetim
kurulu üyeleri ve diğer yetkili
gerçek kişiler

İlgili mevzuat hükümlerine göre TKG
Otomotiv'in ticari faaliyetlerine
ilişkin stratejilerin tasarlanması, en
üst düzeyde yönetiminin sağlanması
ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili
Kamu Kurum ve
Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine
göre TKG Otomotiv den bilgi
ve belge almaya yetkili kamu
kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının
hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği
amaçla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili
Özel Hukuk
Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine
göre TKG Otomotivden bilgi
ve belge almaya yetkili özel
hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki
yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla
sınırlı olarak

Sendikalar

İlgili mevzuat hükümlerine
göre TKG Otomotivden bilgi
ve belge almaya yetkili
sendikalar

İlgili sendikaların hukuki yetkisi
dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı
olarak

Hissedarlar

3.7.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI
TKG Otomotiv TCK’nın 138. Maddesinde ve KVK Kanunun 7. Maddesinde düzenlendiği üzere ilgili
kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalması halinde TKG Otomotiv’in kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler
silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
3.8. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ TEKNİKLERİ
3.8.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri
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TKG Otomotiv’in ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde
kişisel veriler silinebilir veya yok edilebilir. Bu
durumlarda aşağıdaki teknikler uygulanır.
• Fiziksel Olarak Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik
olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/ yok edilirken kişisel verilerin sonradan
kullanılamayacak bir biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sağlanmaktadır.
• Yazılımdan güvenli olarak silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital
ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/ yok edilirken bir daha kurtarılmayacak şekilde verinin ilgili
yazılımdan silinmesi sağlanmaktadır.
• Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme: TKG Otomotiv bazı durumlarda kendisi adına kişiler verileri
silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda kişisel veriler bu konuda uzman olan bir kişi tarafından
bir daha kurtarılamayacak şekilde güvenli olarak silinir/yok edilir.
3.8.2. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi
Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka veriler ile eşleştirilerek dahi hiçbir
surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade
eder. Hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
halinde kişisel veriler anonimleştirilebilmektedir.
KVK Kanunun 28. Maddesine uygun olarak anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma
planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tur işlemeler KVK Kanunu dışında olup, kişinin açık
rızası aranmayacaktır.
Anonimleştirme teknikleri aşağıdaki gibidir.
• Maskeleme: Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartarak
kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.
• Toplulaştırma: Veri toplulaştırma ile birçok veri bir araya getirilmekte ve herhangi bir verinin gerçek bir
kişi ile ilişkilendirilmesi engellenmektedir.
• Veri Türetme: Veri Türetme kişisel verinin içeriğinden genel bir içerik oluşturulması ve bu sayede
herhangi bir verinin gerçek bir kişi ile ilişkilendirilmesinin engellenmesidir.
• Veri Karma: Kişisel veri seti içerisindeki değerlerin karıştırılarak değerlerin herhangi bir gerçek kişi ile
ilişkilendirilmesini önlemektir.
3.9.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
TKG Otomotiv KVK Kanunun 10. Maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine
bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve TKG
Otomotiv kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken
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bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. Maddesine uygun olarak gerekli kanalları iç işleyişi
ve idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.
4.0.
•
•
•
•
•
•
•
4.1.

•
•

•

•

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipler aşağıda yer alan haklara sahiptirler
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileri işlenmişse buna dair bilgi talep etme
Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve bu amaçlara uygun işlenip işlenmediğini öğrenme
Yurt içi ve yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı 3. Kişileri öğrenme
Kişisel verilerin yanlış be eksik işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve kişisel
verilerin aktarıldığı 3. Kişilerin bilgilendirilmesini isteme
İşlenen verilerin mühasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendis aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halimde zararın giderilmesini talep
etme.
Kişisel veri sahibin Hakalrını ileri Süremeyeceği Haller
Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunun 28. Maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı
dışında tutulduğundan bu konularda “Kişisel veri sahibin hakları” kısmında anlatılan hakları ileri
süremeyecektir.
Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek süratiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi
amaçlarla işlenmesi
Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği,
özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih,
edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği
sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen
önleyici koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları
veya infaz mercileri tarafından işlenmesi
KVK Kanunu kapsamında aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme
hakkı hariç sayılan diğer hakları ileri süremezler

•

Kişisel veri işlenmesinin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
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•
•

•
4.2.
•
•
4.3.

•
•

•

•
•
•

Sahibi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile
disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının
korunması için gerekli olması
Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahibinin haklarına ilişkin taleplerini kimliği belli olacak şekilde
TKG Otomotiv Veri sorumlusu adresine ıslak imzalı ve noter aracılığıyla ulaştırması
kvk@tkg.com.tr adresine güvenilir bir posta hesabı kullanılarak gönderilmesi metodu ile ulaştırmalıdır.
TKG Otomotiv’in Başvurulara Cevap Vermesi
Kişisel Veri sahibinin yukarına sayılmış olan yollardan biri ile talebini TKG Otomotiv’e iletmesini
durumunda TKG Otomotiv talebin niteliğine göre ilgili talebi en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde TKG Otomotiv’e başvuran kişisel veri
sahibinden KVK urulunca belirlenen ücret tarifesinde yer alan ücret tahsil edilecektir.
TKG Otomotiv başvuruda bulunan kişinin gerçek veri sahibi olup olmadığını anlamak amacıyla bilgi
talep edebilir ve kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek amacıyla başvuruya
dair soru yöneltebilir.
Ayrıca TKG Otomotiv aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu
gerekçesini açıklayarak geri çevirebilir.
Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma planlama ve istatistik gibi
amaçlarla işlenmesi
Kişisel verilerin mili savunmayı milli güvenliği kamu güvenliğini kamu düzenini ekonomik güvenliği, özel
hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih,
edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özlüğü kapsamında işlenmesi
Kişisel verilerin milli savunmayı millî güvenliği kamu güvenliğini kamu düzenini ekonomik güvenliği
sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruşları tarafından yürütülen
önleyici koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları
veya infaz mercileri tarafından işlenmesi
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
Kişisel verinin kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması
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•

•
•
•
•
5.0.

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yönetilmesi
ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması
Kişisel veri işlememin bütçe vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının
korunması için gerekli olması
Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hal ve özlüklerini engelleme ihtimali olması
Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması
Talep edilen bilginin kamuya açık bilgi olması
REFERANSLAR

İRD.İK.01 İşe Alım Prosedürü
PR.02 Eğitim Prosedürü
FR.02.15 / 1 İş Başvuru Formu
6.0.

KAYITLAR

İRDİKFR.20.01 TKG Otomotiv Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Belgesi ve Açık Rıza Formu
İRDİKFR.20.02 TKG Otomotiv Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Taahhütnamesi
İRDİKFR.20.03 Arşiv Kayıtları Takip Çizelgesi
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