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BİRİNCİ BÖLÜM 

1.GİRİŞ 

1.1. Giriş 
PROF.DR. ALİ AVANOĞLU (“İşyeri”)  olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca 
kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına azami önem veriyor ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde 
bu özenle hareket ediyoruz. Bu bilinçle, gerek Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine 
getirmek gerekse kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında aldığımız tüm idari ve teknik tedbirleri bildirmek 
adına işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (“Politika”) sizlerin bilgisine sunmaktayız.  

1.2. Politikanın Amacı ve Kapsamı 
Bu Politika, İşyerimizin KVK Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları uygulamasına ilişkin yol 
gösterici bir nitelik taşımaktadır. 
Politikanın temel amacı, Kanuna uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik açıklamalarda 
bulunmak ve İşyerimiz tarafından işlenen kişisel verileri, kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır. Bu şekilde 
İşyerimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun 
sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması 
amaçlanmaktadır. 
Bu Politika;  Müşterilerimizin, Çalışanlarımızın,  Ziyaretçilerimizin, İşbirliği içinde olduğumuz İşyerleri ve kamu kurum 
kuruluşlarının ve Üçüncü Kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 
olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 

1.3.Tanımlar 
İşbu Politika’da yer verilen kavramlar aşağıda belirtilen anlamları ifade eder: 
 
İşyeri/Veri Sorumlusu PROF.DR. ALİ AVANOĞLU  
Kişisel Veri/Veriler Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. 
Özel Nitelikli Kişisel Veri/Veriler Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, 

kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik 
verilerdir. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, 
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 
düzenlenmesi,  açıklanması,  aktarılması,  devralınması,  elde edilebilir hâle 
getirilmesi,   sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler 
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. 

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi Müşterilerimiz, Çalışanlarımız, Çalışan Adaylarımız,  Ziyaretçilerimiz, Üçüncü 
Kişileri ve kişisel verisi işyerimiz tarafından işlenen kişileri ifade eder. 

Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt istemini 
ifade eder. 

Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen 
gerçek ve tüzel kişidir. 

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan 
rızadır. 

Anonim Hale Getirme Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle 
eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 

Kanun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder. 
KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur. 
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1.4. Politikanın Yürürlüğü 
İşyeri tarafından düzenlenerek yürürlüğe giren işbu Politika, İşyerinin internet sitesinde (https://www.aliavaoglu.com/) 
yayımlanır ve Kişisel Veri Sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI 

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler 
İşyerimiz tarafından KVK Kanunu uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda 
belirtilmektedir.  
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun kapsamında alınması gereken teknik ve 
idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına uygun hareket edilmektedir. 
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler İşyerimiz tarafından kayıt 
altına alınmaktadır. 
Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme 
yöntemlerinden uygun olanı tabi olduğumuz mevzuata istinaden belirlenmektedir. 
Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartları mevzuat çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu hususta İlgili Kişi tarafından 
İşyerimize başvurulması halinde; 
İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılmakta ve İlgili Kişiye bilgi verilmektedir. 
Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye 
bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir. 
Çalışanlar, KVK Kanunu ve tabi oldukları diğer kanunlara (5510 S.K. vb.) istinaden; öğrendikleri kişisel verileri 
kanunlara aykırı olarak başkasına açıklayamama, işleme amacı dışında kullanamama ve bu yükümlülüğün görevden 
ayrılmalarından sonra da devam edeceği hususunda kanuni olarak yükümlüdürler. 
Yüklenicilere, İşyerimizin veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu hukuki, idari ve teknik 
yükümlülükler, gizlilik sözleşmesi ile yükletilmektedir. 
İşyerimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya 
değiştirilmesini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 
İşyerimiz, KVK Kanununa uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu 
denetim sonuçları konu ile ilgili birim ve yöneticilere raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli 
faaliyetler yürütülmektedir. 

2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 
İşyerimiz, yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirirken tabi olduğu kanunlar kapsamında kişisel verileri 
işlemektedir. 
Kişisel veriler, tabi olunan kanunlarda açıkça belirtilmeksizin veya veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 
Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki 
dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel 
veriler işlenebilir. 

 İşyerimiz, Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini açık rıza olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde 
işleyebilir. Örneğin; Yapılacak olan ameliyat için ameliyathane yeri sağlayan hastaneye hasta kimliği ve yapılacak tıbbi 
operasyon bilgisinin verilmesi.  

 Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan 
kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza 
olmadan işlenebilir. Örneğin; Baygınlık geçiren ziyaretçinin nüfus cüzdanı bilgilerinin çalışan tarafından acil doktorlarına 
iletilmesi.  

 İşyeri tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir. Örneğin; Yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın 
hesap numarası bilgisinin alınması.  

 İşyeri, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini 
işleyebilir. Örneğin; Mahkeme kararıyla talep edilen bilgilerin mahkemeye sunulması, Sağlık Bakanlığı provizyon 
işlemleri vb.  

 İşyeri tarafından Kişisel Veri Sahiplerinin kendisi tarafından alenileştirilen Kişisel Verileri işlenebilir. Örneğin; 
Çalışan iletişim bilgilerini, iş başvurusu yapılmasına imkan veren internet sitelerinde yayımlanması.  

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel 
verileri işlenebilecektir. Örneğin; İspat niteliği olan verilerin (örneğin bir faturanın) saklanması ve gerekli olduğu anda 
kullanılması.  
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 İşyeri, hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde Kişisel 
Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir. Örneğin; Gerçekleştirilen tıbbi operasyonların 
devamında karşılaşılabilinecek olumsuzluklara yönelik, hasta geçmişinin kaydının tutulması. 

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 
İşyerimiz, Özel Nitelikli Kişisel Verileri, kanunlarda açıkça öngörülen haller dışında, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın 
işlemez. 
İşyerimiz, Kişisel verileri işlerken; 

 Kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına 
uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel 
verileri amacının dışında kullanmamaktadır. 

 Kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin 
doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. 

 İşyerimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. 
 Kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın 

gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. 
 Kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, İşyerimiz ilgili 

mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse 
kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. 

2.4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 
İşyerimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir; 
 
Veri Kategorisi Kişisel Veri İşleme Amacı 

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
Talep / Şikayetlerin Takibi 

Kimlik 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
Talep / Şikayetlerin Takibi 

İletişim 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Özlük 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
Hukuki İşlem Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 
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Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

Müşteri İşlem 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 

Finans 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

Mesleki Deneyim 
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

Pazarlama Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

Sağlık Bilgileri 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik 
Tedbirleri 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

 
 
Bahsi geçen amaçların dışında gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan 
herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak İşyeri tarafından kişisel veri sahibinin açık 
rızası temin edilmektedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI, İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI, 
AKTARILACAĞI KİŞİLER 

3.1. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması 
İşyerimiz nezdinde; İşyeriun meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde 
belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine 
ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere ve Kanun’da düzenlenen bütün 
yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel 
veriler, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen 
kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da bu bölümde belirtilmiştir. 

 
KİŞİSEL VERİ 
KATEGORİZASYONU 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI 

Kimlik Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-
soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum 
tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler 
ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler. 

İletişim Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, 
gibi bilgiler. 

Özlük Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; İşyeri çalışanı özlük haklarının oluşmasına temel olacak 
bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri vb. 
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Hukuki İşlem Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve 
borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Kurumun politikalarına uyum 
kapsamında işlenen kişisel veriler vb. 

Müşteri İşlem Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; ürün, hizmet ve sosyal tesislerden faydalanan 
müşterilere ilişkin işlenen her türlü veri (örn. fatura, sipariş vb.) 

Finansal Bilgi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; Kurumun kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki 
ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve 
kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, 
kredi kartı bilgisi,gelir bilgisi vb. 

Mesleki Deneyim 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim 
bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b. 

Pazarlama 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve 
borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve İşyeriun politikalarına uyum 
kapsamında işlenen kişisel veriler vb. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; Kanun’un 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu 
da dahil sağlık verileri, Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri, Sendika Üyeliği 
bilgisi gibi). 

 

3.2. Bina, Tesis Girişleri ve İçerisinde Veri İşleme Faaliyetleri 
İşyerimizde bu konu konuda herhangi bir kayıt alınmamaktadır. 

3.3. Web Sitesi Ziyaretçileri 
İşyerimiz sahibi olduğu internet siteleri ve uygulamalarda; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini, ziyaret 
amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek amacıyla kaydetmez.  

3.4. Kişisel Verilerin Paylaşılması 
İşyerimiz nezdinde bulunan kişisel veriler bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu 
kıldığı/izin verdiği kişi, işyeri ve/veya kuruluşlarla; sunulmakta olan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla; bağlı bulunan 
kanunlar kapsamında yetkili kamu işyeri ve kuruluşlarına ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü 
taraflara yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilmektedir.  

Kişisel Verileriniz; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Politika ile yönetilen aşağıda sıralanan kişi kategorilerine 
aşağıdaki amaçlarla aktarılabilir:  

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Veri Aktarım Amacı 
Hukuken Yetkili Kamu İşyeri ve 
Kuruluşları 

İlgili kamu işyeri ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı 
olarak aktarılabilmektedir. 

Gerçek ve ya Tüzel Kişiler 
Avukatlık, muhasebe, muayene dışında yapılacak olan ameliyatların yapıldığı 
hastaneler gibi iş ortaklarının yapılan işin amacıyla sınırlı olarak aktarılmasıdır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VE 
ANONİM HALE GETİRİLMESİ VE SAKLANMA SÜRESİ 

4.1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kanun’un amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. Madde’ye uygunluğunun denetimi 
amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, İşyeri 
internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla 
mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru 
bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır. İşyerimiz veya İşyeri tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından 
işlenir.  
 

4.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi 
İşyerimiz, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun 
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde İşyeri 
kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. 
Bu kapsamda İşyerimiz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere İşyeri içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri 
alarak; bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını 
sağlamaktadır. 
Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya 
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. KVK Kanunu’nun 28. maddesine 
uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilecektir. 

4.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 
İşyerimiz ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre 
boyunca saklamaktadır.  
Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel 
Veriler, İşyerinin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmektedir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DAİR HUSUSLAR 
 

İşyerimiz, Kanuna uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere 
hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri 
almaktadır. Bu tedbirler aşağıda belirtilmiştir; 

5.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini ve Saklanmasını Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler  
İşyerimiz, Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre 
teknik ve idari tedbirler almaktadır.  
 

Veri Güvenliği Tedbirleri 
Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur 
Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır 
Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır 
Güvenlik duvarları kullanılmaktadır 
Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge 
formatında gönderilmektedir 
Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir 
Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır 
Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır 
Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır 
Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır 
Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır 
Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır 
Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir 
Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır 
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5.2. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi  
İşyerimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. 
Bu denetim sonuçları İşyeriun iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin 
iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.  

5.3. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler  
İşyerimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak işlenen Kişisel Veriler’in kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından 
elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili Kişisel Veri Sahibi’ne ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan 
sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde 
veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.  

5.4. Kişisel Veri Sahiplerinin Yasal Haklarının Gözetilmesi 
İşyerimiz, Kişisel Veri Sahipleri’nin Politika ve Kanun’un uygulanması ile tüm yasal haklarını gözetir ve bu haklarının 
korunması için gerekli tüm önlemleri alır. Kişisel Veri Sahipleri’nin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın 
altıncı bölümünde yer verilmiştir. 

5.5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 
Kanun birtakım Kişisel Veri’lere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine ve/veya ayrımcılığa sebep 
olma riski nedeniyle özel önem atfetmiştir. 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 mahkûmiyeti ve güvenlik 
tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun 
olarak işlenen özel nitelikli Kişisel Veriler’in korunmasına İşyerimiz tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu 
kapsamda, İşyeri tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, Özel Nitelikli Kişisel Veriler 
bakımından da azami özenle uygulanmakta ve bu konuda İşyeri bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.  

ALTINCI BÖLÜM 

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

6.1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması 
İşyerimiz, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, Kişisel Veriler’in elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahipleri’ni 
aydınlatmaktadır.  

6.2. Kişisel Veri Sahibi’nin KVK Kanunu Uyarınca Hakları 
İşyerimiz, Kanun’un 10.maddesi uyarınca ilgili kişilerin haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına 
dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. İşyerimiz, 
Kanun’un 11.maddesi uyarınca Kişisel Veriler’i alınan kişilere;  
 

 Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
 Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini 

isteme,  
 Kanun’un 11.  Maddesinin  (d)  ve  (e)  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 Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep 

etme, 
haklarının olduğunu açıklar. 

6.3. Kanun Hükümlerinin Uygulanmayacağı Haller 
Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışındadır:  

 Kişisel Veriler’in, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla 
gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında 
işlenmesi. 
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 Kişisel Veriler’in resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi 
amaçlarla işlenmesi.  

 Kişisel Veriler’in 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.  

 Kişisel Veriler’in millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği 
sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu işyeri ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, 
koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.  

 Kişisel Veriler’in soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya 
infaz mercileri tarafından işlenmesi.  
 
Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde Kişisel Veri Sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı 
hariç, işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler:  

 Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.  
 Kişisel Veri Sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.  
 Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu işyeri ve kuruluşları ile kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, 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. 

6.4. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması 
Kişisel Veri Sahipleri işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek 
bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle 
https://www.aliavanoglu.com/ web sitesinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak İşyerine 
iletebileceklerdir: 
 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde 
Belirtilecek Bilgi 

Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat 
gelerek kimliğini tevşik edici belge ile 
başvurması) 

Yalı Mh. 6523 Sk. No:32 B/106 
Karşıyaka/ İZMİR 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Kapsamında 
Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

Noter vasıtasıyla tebligat Yalı Mh. 6523 Sk. No:32 B/106 
Karşıyaka/ İZMİR 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Kapsamında 
Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

Güvenli Elektronik İmza kullanılarak kvkk.aliavanoglu@gmail.com E-posta’nın konu kısmına“ Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu Bilgi 
Talebi” yazılacaktır. 

Kayıtlı elektronik posta adresini kullanmak 
suretiyle 

Kullanılamamaktadır E-posta’nın konu kısmına “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu Bilgi 
Talebi” yazılacaktır. 

 
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda 
bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

İşyerimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek için ilgili kişiden ek bilgi talep 

edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek için, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 

6.5. İşyeriun Başvurulara Cevap Verme Usulü Ve Süresi 
İşyerimiza iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, söz konusu 
taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, İşyerimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  
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6.6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı 
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; 
veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK 
Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahiptir. 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 

7. ŞİRKET’İN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI UYARINCA YÖNETİM 
YAPISI 

 

İşyerimiz bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Kişisel Veri 
Komitesi oluşturulmuştur.  Kişisel Veri Komitesi, Kişisel Veri Sahipleri’nin verilerinin hukuka,  işbu Politika ve bu 
Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalara uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri yapmakla yetkili 
ve görevlidir. Kişisel Veri Komitesi’nde görevlendirilenler ve görevlerine dair İşyeriun internet sitesinde yayımlanan 
Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası’nda detaylı düzenlemeler yer almaktadır. 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

8. GÜNCELLEME, UYUM VE DEĞİŞİKLİKLER 
 

8.1. Güncelleme ve Uyum 
İşyerimiz, Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim 
alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar. 
 
İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politika’nın sonunda 
açıklanır. 


