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1. GİRİŞ
EFK İNŞAAT TURİZM VE SAN.A.Ş için kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği büyük önem
arz etmektedir. Bu kapsamda EFK İNŞAAT TURİZM VE SAN.A.Ş Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası ile EFK İNŞAAT TURİZM VE SAN.A.Ş tarafından
kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde benimsenen ilkeler ele alınmaktadır.
2. AMAÇ
EFK İNŞAAT TURİZM VE SAN.A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikası’nın temel amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili
mevzuat kapsamında yürütülen kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik
benimsenen sistemler hakkında açıklamalarda bulunarak kişisel verileri EFK İNŞAAT
TURİZM VE SAN.A.Ş tarafından işlenen kişileri bilgilendirmektir.
3. TANIMLAR
Açık Rıza
Anonim Hale Getirme
Kişisel Veri

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişisel Sağlık Verisi

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve
özgür iradeyle açıklanan rıza.
Kişisel verilerin, herhangi başka bir veriyle
eşleştirilerek dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiyle eşleştirilemeyecek hale getirilmesi.
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin
her türlü bilgi.
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek,
vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile
biyometrik ve genetik veriler.
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin
her türlü sağlık bilgisi.

Kişisel Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

KVKK

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

FİRMA

EFK İNŞAAT TURİZM VE SAN.A.Ş
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Bağlı FİRMAlar
Politika
Veri İşleyen
Veri Sorumlusu

Veri Sorumluları Sicili

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Sağlık Verilerinin
İşlenmesi

EFK İNŞAAT TURİZM VE SAN.A.Ş Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun
adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve
yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
KVK Kurulu gözetiminde Kişisel Verileri Koruma
Kurumu Başkanlığı gözetiminde tutulan ve kamuya
açık olan Veri Sorumluları Sicili
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan
ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen
her türlü işlem.
Kişisel sağlık verilerinin tamamen veya
kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir
hale
getirilmesi,
sınıflandırılması
ya
da
kullanılmasının
engellenmesi
gibi sağlık verileri
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE YÖNELİK BENİMSENEN İLKELER
FİRMA tarafından kişisel verilerin işlenmesi sırasında dikkate alınacak ilkeler aşağıda
sıralanmıştır. Buna göre FİRMA ve bağlı FİRMAları işbu Politikayı rehber edinerek
kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri kişisel veri işleme faaliyetlerini analiz edecek
ve bu Politikaya uyum için her türlü teknik ve idari önlemi alacaklardır.
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Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak
işlenmesi

FİRMA, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili
mevzuat doğrultusunda kişisel veri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun bir biçimde yerine getirir. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerine
bilgilendirmede bulunulur ve veri işleme faaliyetleri amaçla sınırlı olarak yerine
getirilir.
b.

Kişisel verilerin doğruluğunun ve gerektiğinde güncelliğinin temin
edilmesi

FİRMA tarafından kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliğini sağlamaya yönelik
gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.
c.

Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi

FİRMA tarafından kişisel veriler, kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan önce
belirlenmiş ve veri sahibine bildirilmiş olan, açık ve meşru amaçlar kapsamında
işlenmektedir.
d.

Kişisel verilerin amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde
işlenmesi

FİRMA tarafından kişisel veri işleme amacı, veri işleme faaliyetine başlanmadan
önce belirlenmekte ve veri işleme faaliyeti belirlenen bu kapsamda yerine
getirilmektedir. FİRMA, veri işleme amacı ile bağlantılı olmayan veya ihtiyaç
duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınır; kişisel veriler yalnızca makul ve
gerekli olduğu çerçevede işlenir.
e.

Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için
gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi

FİRMA işlemekte olduğu kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendiği amaç için gerekli
olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda öncelikle ilgili mevzuatta
işleme konu kişisel verinin muhafazası için bir süre öngörülüp öngörülmediği
incelenir. İlgili mevzuatta bir süre öngörülmüş olması halinde bu süreye uygun
olarak muhafaza edilir, öngörülmemesi halinde ise kişisel veri, işlendiği amaç
için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. İlgili mevzuatta öngörülen
sürenin sona ermesi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalması halinde kişisel veriler FİRMA tarafından silinmekte, yok
edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
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5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
FİRMA tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri KVKK’nın 5. maddesine uygun olarak
yerine getirilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri işleme faaliyetleri aşağıda sıralanmış
olan kişisel veri işleme şartlarından bir ya da birkaçının varlığı halinde
gerçekleştirilmektedir:
a.

Kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması

Kişisel veri sahibinin kendisi ile ilgili verilerin işlenmesine özgür iradesiyle, konu
ile ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta
onay vermesi halinde FİRMA tarafından kişisel veri işleme faaliyeti
gerçekleştirilebilecektir. Kişinin açık rızası kapsamında gerçekleştirilen veri
işleme faaliyeti, veri sahibinin açık rızası alınırken belirtilen amaçlar sınırında
olacaktır.
b.

Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması

FİRMA, kanunda açıkça öngörülmesi halinde, ilgili kanuni düzenleme ile sınırlı
olarak kişisel verileri işleme faaliyetlerini yürütebilecektir.
c.

Fiili imkânsızlık sebebiyle ilgili veri sahibinin
alınamaması ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması

açık

rızasının

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının
hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde kişisel
veri sahibinin rızası olmaksızın veri işleme faaliyeti yürütülebilecektir.
d.

Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde
FİRMA tarafından veri işleme faaliyeti yürütülebilecektir.
e.

FİRMA’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirilmesi için zorunlu olması

FİRMA’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için kişisel veri işlemenin
zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
f.

Veri sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi
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Kişisel veri sahibi tarafından verisinin alenileştirilmiş olması halinde (herhangi
bir şekilde kamuya açıklanmış olması halinde) kişisel veriler alenileştirme amacı
ile sınırlı olarak işlenebilecektir.
g.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu
olması halinde, bu zorunluluk ile paralel olarak veri sahibinin kişisel verileri
FİRMA tarafından işlenebilecektir.
h.

FİRMA’un meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

FİRMA’nın meşru menfaatleri için kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde,
veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmeyecek olması kaydıyla
veri işleme faaliyeti yürütülebilecektir.
6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişilerin mağduriyetine veya
ayrımcılığa sebep olabilecek bir takım kişisel verilere ayrıca yer verilmiştir. Buna
göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya
diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel
hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve
genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Bu kapsamda FİRMA tarafından özel
nitelikli kişisel veriler işlenirken şartların var olup olmadığı titizlikle tespit edilmekte
ve akabinde kişisel veri işleme faaliyetleri yürütülmektedir.
Özel nitelikli kişisel veriler FİRMA tarafından, KVK kurulu tarafından belirlenen
yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenebilecektir:
a.

Kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması

Kişisel veri sahibinin kendisi ile ilgili özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine
özgür iradesiyle, konu ile ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olarak, tereddüde yer
bırakmayacak açıklıkta onay vermesi halinde kişisel veri işleme faaliyeti
gerçekleştirilebilecektir. Kişinin açık rızası kapsamında gerçekleştirilen özel
nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti, veri sahibinin açık rızası alınırken belirtilen
amaçlar kapsamında olacaktır.
b.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ilgilinin açık rızası aranmaksızın
ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve
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bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının
planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir. Bununla
birlikte, kişisel veri sahibinin rızasının olduğu durumlarda, aksi yönde bir hukukî
düzenleme veya yargı kararı bulunmaması halinde kişisel veri sahibi verilerinin
işlenmesi ve aktarılması için vermiş olduğu rızayı istediği zaman geri alabilir.
Rızanın geri alınması, o tarihe kadar yapılmış bulunan işlemler bakımından etkili
olmaz. Kişisel sağlık verileri, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
halinde re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine FİRMA tarafından silinir, yok
edilir veya anonim hâle getirilir. Kişisel sağlık verisi sahibi FİRMA’a başvurarak
aşağıda sıralanan haklarından yararlanabilecektir;
(a) Kişisel sağlık verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme
(b) Kişisel sağlık verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
(c) Kişisel sağlık verilerine erişim ve ilgili verileri talep etme
(d) Kişisel sağlık verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
(e) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme
(f) Kişisel sağlık verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme
(g) KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini
isteme
(h) (f) ve (g) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel sağlık verilerinin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
(i) İşlenen kişisel sağlık verilerinin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme
(j) Kişisel sağlık verilerinin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Kişisel veri sahibinin, yukarıda bilgi alma hakkı kapsamında sıralanan
haklarından birini veya birkaçını kullanması hâlinde ilgili bilgi FİRMA tarafından
kendisine, açık ve anlaşılabilir bir şekilde, yazılı olarak veya elektronik ortamda
bildirilir.
c.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler ancak kanunlarda
öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.
7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
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FİRMA, kişisel verilerin aktarılması sırasında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde
düzenlenmiş olan kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun hareket etmektedir.
Buna göre;
a.

Kişisel verilerin yurtiçinde aktarılması

FİRMA tarafından yurtiçinde yürütülen kişisel veri aktarılması faaliyetleri, bu
politikanın 6. bölümünde açıklanmış olan kişisel veri işleme şartlarına uygun
olarak yerine getirilmektedir.
b.

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması

FİRMA tarafından yurtdışına aktarılacak olan kişisel veriler, (a) bu politikanın 6.
bölümünde açıklanmış olan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve
(b) kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkenin KVK kurulu tarafından ilan edilen
yeterli korumaya sahip ülkelerden biri olması halinde veya ilgili yabancı ülkede
yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı
ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri
ve KVK kurulunun izninin bulunması halinde yurtdışına aktarılabilecektir.
8. FİRMA TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE
AKTARILMA AMAÇLARI
Efk KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri
sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:


Efk iş ortaklarına,





Efk tedarikçilerine,
Kanunen Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
Kanunen yetkili özel hukuk kişilerine

9. FİRMA TARAFINDAN KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ
VE KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
FİRMA, KVKK doğrultusunda, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerini
verilerinin ne şekilde işleneceği konusunda aydınlatmaktadır. Bu kapsamda FİRMA
varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel
verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi
ve hukuki sebebi konusunda bilgi vermektedir.
Bununla birlikte kişisel veri sahibinin hakları;
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
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Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etmedir.

10. FİRMA TARAFINDAN
YANITLANDIRILMASI

KİŞİSEL

VERİ

SAHİPLERİNİN

BAŞVURULARININ

Kişisel veri sahipleri yazılı olarak veya KVK Kurulu tarafından belirlenecek başka bir
yöntemle başvuruda bulunarak kişisel verilerine ilişkin haklarını talep
edebileceklerdir. Bu kapsamda FİRMA, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine
göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Kurulca belirlenen tarifedeki
ücret kişisel veri sahibinden talep edilebilecektir.
FİRMA, kişisel veri sahibinin KVKK ile kendisine sağlanmış olan hakları kullanma
talebini kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye
yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul
edilmesi hâlinde FİRMA gerekli süreçleri yerine getirecektir.
11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK KURULUNA ŞİKÂYETTE BULUNMA HAKKI
Kişisel veri sahibi, bu politikanın 9. bölümünde sıralanmış olan haklarını kullanmak
için FİRMA’a yapmış olduğu başvurunun reddedilmesi, FİRMA tarafından verilen
cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi halinde,
FİRMA’un cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz (30) gün ve her hâlde başvuru
tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına
sahiptir.
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12. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER
Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı
dışında tutulduğundan, işbu Politikanın 9. Bölümünde yer verilmiş olan haklarını ileri
süremeyeceklerdir;
a. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle
araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
b. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu
düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını
ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat
veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
c. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu
düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev
ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici,
koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
d. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine
ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi
KVKK’nın 28. maddesinin 2. bendi gereğince, aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri
sahipleri, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 9. Bölümde yer verilmiş olan
diğer haklarını ileri süremezler:
a. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için
gerekli olması
b. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
c. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile
disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması
d. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin
ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması
13. FİRMA TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
FİRMA, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere
hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve
idari tedbiri almaktadır.
a.

FİRMA tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak
ve kişisel verilere hukuka aykırı erişimi önlemek amacıyla alınan idari
tedbirler
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FİRMA, kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenmiş olan
mevzuat ile ilgili çalışanlarını eğitir ve bilinçlendirir.
Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin
hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve
eğitilmektedir.
EFK İNŞAAT TURİZM VE SAN.A.Ş’nin yürütmekte olduğu tüm
faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu
analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari
faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya
konulmaktadır.
EFK İNŞAAT TURİZM VE SAN.A.Ş’nin iş birimlerinin yürütmekte
olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVK
Kanunu’nun 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 ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve
uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve
uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler FİRMA
içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
EFK İNŞAAT TURİZM VE SAN.A.Ş ile çalışanlar arasındaki hukuki
ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, EFK İNŞAAT TURİZM VE
SAN.A.Ş’nin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel
verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren
kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı
yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.

FİRMA tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak
ve kişisel verilere hukuka aykırı erişimi önlemek amacıyla alınan
teknik tedbirler









FİRMA, kişisel verilerin korunmasına ilişkin, teknolojik imkânlar
dâhilinde teknik önlemleri alır ve alınan önlemler gelişim ve
değişimler doğrultusunda güncellenir.
Şifreleme sistemi.
Güvenlik duvarı.
Erişim loglama.
Anti virüs.
Active directory.
Kriptolama .
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Yetkilendirme .
Yedekleme .
Veri Kaybını Önleme Yazılımları.
Silme, yok etme, anonim hale getirme .

13.1. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari
Tedbirler EFK İNŞAAT TURİZM VE SAN.A.Ş, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya
yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm
hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve
uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.
a. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik
Tedbirler EFK İNŞAAT TURİZM VE SAN.A.Ş tarafından kişisel verilerin
hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler
aşağıda sıralanmaktadır:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)

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, yetkiler düzenli olarak gözden
geçirilmektedir.
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.
Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak
için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan
açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

b. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari
Tedbirler EFK İNŞAAT TURİZM VE SAN.A.Ş tarafından kişisel verilerin
hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler
aşağıda sıralanmaktadır:
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Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için
alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine
uygun olarak FİRMA içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme
süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı
olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında
kullanamayacağı ve bu 11 yükümlülüğün görevden ayrılmalarından
sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda
kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
EFK İNŞAAT TURİZM VE SAN.A.Ş tarafından kişisel verilerin hukuka
uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel
verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla
gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu
tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
Firmamız ile çalışan Firmalar arasında gizlilik sözleşmeleri
imzalanmaktadır.

13.2. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması EFK İNŞAAT TURİZM VE
SAN.A.Ş, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı
amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için
teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari
tedbirleri almaktadır.
a. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler
EFK İNŞAAT TURİZM VE SAN.A.Ş tarafından kişisel verilerin güvenli
ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda
sıralanmaktadır:
i.
ii.
iii.

iv.
v.

Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere
uygun sistemler kullanılmaktadır.
Teknik konularda 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 programları kullanılmaktadır.
Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak
uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak
iletilmektedir.
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b. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler
EFK İNŞAAT TURİZM VE SAN.A.Ş tarafından kişisel verilerin güvenli
ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda
sıralanmaktadır:
i.

Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak
konusunda eğitilmektedirler.
ii. EFK İNŞAAT TURİZM VE SAN.A.Ş tarafından kişisel verilerin saklanması
konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir 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 sağlanacağına ilişkin hükümlere yer
verilmektedir.
14. FİRMA BÜNYESİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINDAN
SORUMLU BİRİM
FİRMA bünyesinde KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu hükümler doğrultusunda
oluşturulmuş işbu Politikaya uygunluğun sağlanması, yönetimi ve muhafazası
kapsamında “Kişisel Verilerin Korunması Kurulu” oluşturulmuştur. Kişisel Verilerin
Korunması Birimi kişisel veriler kapsamında yürütülen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve
işbu politikaya uygunluğuna yönelik gerekli tüm işlemleri yapmakla yetkili ve
görevlidir.
15. YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA
İşbu Politika, FİRMA’un Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe
girer. İşbu Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi halinde
ilgili güncelleme FİRMA tarafından internet sitesinde 11.03.2020 yayımlandığı
tarihte yürürlüğe girecektir.
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