
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA              

KİŞİŞEL VERİLEN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ 
 

VERİ SORUMLUSU 

İş bu bilgilendirme metni, Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Bes Yapı Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) 
tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda 
işlenebilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMASI VE USULÜ 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel 
verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca açık rızanız alınacaktır.  

KİŞİSEL VERİNİN İÇERİĞİ 

Kimlik Verisi 
Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, medeni hal, anne adı- baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, uyruk, 
cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet ve nüfus cüzdanı sureti, SGK sicil numarası gibi belgeler ile 
imza/paraf bilgisi. 

İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, ülke, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dâhili numarası ve 
kurumsal e-posta adresi dâhil). 

Finansal Veri 
Firmanın 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 numarası vb. bilgiler 

Özel nitelikli kişisel 
veriler 

Nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi karşılığı 
Adli sicil kaydı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri 
Sağlık bilgileri 
Ayrıntılı kaza raporu 
Reçete 
Biyometrik Fotoğraf 
Engellilik, malullük ve sakatlık durumu 
Irk ve etnik kökeni 
Ehliyet üzerinde kullandığı cihaz ve protezler (ehliyet fotokopisi) 

Lokasyon Verisi İlgili kişinin bulunduğu bölge, son konumu, görev yeri, kaza yeri vb. bilgiler 

Özlük Verisi 
Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak 
bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Pozisyon, departman, görev, işe giriş 
tarihi, tecrübe, görev tanımı, görüşme sonuçları, işten ayrılma sebebi ve tarihi gibi veriler). 

İşlem Güvenliği Verisi 
Ticari faaliyetleri yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel 
veriler (Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya 
yetkili olduğunu gösteren bilgiler (örn. parola bilgileri, rol kodu vb.) 

Hukuki İşlem Verisi 
Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirketimiz 
politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler (Mahkeme ve idari merci kararları gibi 
belgelerde yer alan veriler, vekâletnameler) 

Risk Yönetimi Verisi Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilebilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari 
teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla istenilen kişisel veriler 

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

Diğer Veriler 
Şirket kuruluş gazetesi fotokopisi, vergi numarası, iş seyahatine ilişkin tarih, uçak, otel bilgileri, arıza 
kayıtlarına ilişkin tarih, arıza detay bilgileri, garanti başlangıç/bitiş tarihi, eğitimlere ilişkin tarih bilgileri, 
ayakkabı numarası, beden vb. bilgiler 
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BES YAPI ÜRÜLERİ OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ 
SEBEPLER; 

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak 
kaydıyla işlenebilir. 

o İnsan kaynakları politikamızı ve iş süreçlerimizi yürütme, 
o Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin 

temini, 
o Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme amaçlarıyla, 

KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen; 
o Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması, 
o BES YAPI ÜRÜNLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ‘in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu 

olması, 
o İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla BES YAPI ÜRÜNLERİ SAN. Ve TİC. LTD. 

ŞTİ’nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması, 
o İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki 

Eğitimlerine Dair Yönetmelik, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların 
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Gelir Vergisi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Vergi Usul 
Kanunu, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve iş sözleşmesi 
gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir. 

 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre 
ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

Kişisel Verileriniz, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Kanunu, Ücret, Prim, İkramiye ve Bu 
Nitelikteki İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 
Yatırım Sistemi Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, 
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, ve sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin 
ve iş sözleşmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; Şirketimizin ilgili tedarikçilerine ve yetkili kamu kurum ve 
kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ OLARAK; 

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi 
çerçevesinde şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; 

o Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
o Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
o Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
o Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
o KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme, 
o (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
o İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
o Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini 

talep etme, haklarına sahipsiniz. 
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KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ OLARAK, KVKK M.11 ‘DE SAYILAN HAKLARINIZA İLİŞKİN TALEPLERİNİZİ; 

Başvurular, https://www.gfs.com.tr/ adresinde yer alan ‘Çalışan Başvuru Formu’ doldurulduktan sonra, aşağıda yer 
alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir. 

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde; 

Veri Sahibi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir nüshasını, İnsan Kaynakları bölümümüze kimliğinizi tespit edici bir 
belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve 
noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla ‘Çerkeşli Organize Sanayi Bölgesi 
Mah. İMES 1 Bulvarı No:13 Dilovası/KOCAELİ” adresine gönderebilirsiniz. 
 

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde; 

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” 
sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi 
olan “besyapi@hs03.kep.tr''adresine iletebilirsiniz. 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 
(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin şirketimiz için ayrıca bir maliyet gerektirmesi 
hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, 
ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. 

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu 
olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. 
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