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1. GİRİŞ 

Veri sorumlusu olarak Bes Yapı Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Bes Yapı” veya "Şirket”) için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde 
olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması 
süreçleri için işbu Politika ve Bes Yapı bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; müşterilerimizin, 
potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurum 
çalışanlarının kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır. 

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için Bes Yapı tarafından 
gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 

Bu Politika’ da kişisel verilerin işlenmesi süreçleri için Bes Yapı’nın benimsediği, aşağıda belirtilen temel prensipler açıklanacaktır: 
 

o Kişisel verilerin rıza kapsamında işlenmesi, 
o Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi, 
o Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma, 
o Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 
o Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, 
o Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme, 
o Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme, 
o Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturma, 
o Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri alma, 
o Kişisel verilerin işleme amaçlarının tespit ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK 

Kurulu düzenlemelerine uygun davranma, 
o Özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve koruma hususlarının özel olarak düzenlenmesi. 

 

2. AMAÇ 

Bu Politika’nın temel amacı, Bes Yapı tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin 
korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerimizi, çalışanlarımızı, 
çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, bayi aracılığıyla kişisel verileri alınmış müşterilerimizi ve üçüncü kişileri bilgilendirerek 
şeffaflık sağlamaktır.  

3. KAPSAM 

Bu Politika; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, bayi aracılığıyla kişisel verileri alınmış 
müşterilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 

Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Şirket tarafından benimsenen ana ilkeleri 
ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Bes Yapı tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Şirket’in 
işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır. 

4. HEDEF 
Bes Yapı, topluluk içinde birliğin oluşturulması hedefi doğrultusunda; Şirket bünyesinde kişisel verilerin korunması konusunda 
farkındalığın oluşması için gerekli sistemi oluşturmalı ve iç işleyişlerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi mevzuatına 
uyumunu temin etmek için gereken düzeni kurmalıdır. 

Bes Yapı KVK Politikası, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme 
amacı taşımaktadır. Bes Yapı KVK Politikası ile, Şirket tarafından önem verilen, KVK Kanunu’na uyum sürecinin, benimsenmesinin 
ve özenle yürütülmesinin temini hedeflenmektedir. 
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5. TANIMLAR 

İşbu Politika’ da yer verilen kavramlar aşağıda belirtilen anlamları ifade eder: 

 

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

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

Çalışan Şirket çalışanı olan gerçek kişiler. 

Çalışan Adayı Şirket çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle Şirket çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler 

Kişisel Sağlık Verisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi. 

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 

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 
hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde 
gerçekleştirilen her türlü işlem. 

Kanun 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek 
vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler 
ile biyometrik ve genetik veriler. 

Politika Bes Yapı Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Saklanması ve İmha 
Politikası 

Şirket /Bes Yapı Bes Yapı Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 

İş Ortakları Şirket’in ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler. 

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

Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu 
yeri yöneten kişidir. 

Kanun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder. 

KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur 
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6. YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİK 

Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak açıkça sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile 
bu Politika’ da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır. 

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’ da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna Şirket 
web sitesinden erişilebilir. 

  

7. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, 
VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ 

7.1.Veri Sahipleri 

İşbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleri aşağıdaki gibidir: 

 
Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına 
girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. 
 

7.2.Kişisel Veri İşleme Amaçları 

Şirket tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme 
şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir: 

 Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi 

o İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası                

o İnsan Kaynakları Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi 

o Çalışanların Bilgi Sistemlerine Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası 

o Etkinlik Yönetimi 

o Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi 

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA 

1 Müşteri Şirket ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirket’in sunmuş 
olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir. 

2 Potansiyel Müşteri 
Şirket’in ürün ve hizmetlerini kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye 
sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek 
kişilerdir. 

3 Ziyaretçi Şirket’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla giren veya internet sitelerini 
herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir. 

4 Çalışan Adayı Şirket’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini 
Şirket’in incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir. 

5 Üçüncü Kişiler 
Şirket Çalışanları için hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 
kapsamına ve bu Politikada herhangi bir kişisel veri sahibi kategorisine girmeyen diğer 
gerçek kişilerdir. 
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o İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve 
İcrası 

o İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 

o İş Ortakları ve Tedarikçilerin Bilgi Sistemlerine Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası 

o İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 

o Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 

o Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası 

o Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası 

o Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 

o Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 

o Yapı ve İnşaat İşlerinin Planlanması ve Takibi 

 Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetler 

o Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 

o İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 

o Kredi Süreçleri Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi 

o Kişilerin Sigorta Poliçe Primlerinin Hesaplanması ve Poliçenin Oluşturulması  

o İştiraklerle Olan İlişkilerin Yönetimi ve Denetimi 

o Hasar Sürecinin Başlatılması ve Hasar Dosyasının Tamamlanması 

o Hukuk İşlerinin Takibi 

o Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi 

o Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi 

o Şirketin Üretim ve Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması, İcrası 

o Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi 

o Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 

o Şirket Yerleşkeleri ve Tesislerinin Güvenliğinin Temini 

o Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 

o Şirket Demirbaşlarının ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini 

o Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 

o Sigorta Poliçelerinin Düzenlenmesi 

o Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli 
Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası 

o Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması 
 

 Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonlar 

o Kredi Ödeme İşlemleri Takibi 

o Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası 

o Ürün ve Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 
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o Sözleşme Süreçlerinin ve Hukuki Taleplerin Takibi 

o Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 
 

 Finansal Operasyonlar 

o Bankacılık İşlemleri 

o Hasar Ödemesinin Yapılması 

o Kişilerin Hasar Ödemelerinin Yapılması 

o Kişilerin Sigorta Poliçe Primlerinin Tahsilatı 

o Poliçe Tahsilatının Yapılması 

o Sigorta Poliçesinin Fiyatlanması 
 

 Strateji Planlama & İş Ortakları/Tedarikçi Yönetimi 

o İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi 

o Şirket Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 

o Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası 

 Pazarlama Operasyonları 

o Şirketin Sunduğu Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 

o Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 

o Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 

o Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası 

 

7.3.Kişisel Veri Kategorileri 

Şirket tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına 
uygun olarak işlenmektedir: 

KİŞİSEL VERİ 
KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA 

Kimlik Verisi 
Ad soyad, TCKN, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, cüzdan seri no, kimlik 
fotokopisi, vergi no, sgk no, uyruk verisi, evlilik cüzdanı fotokopisi/taraması, çalışan kartı gibi 
dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler 

İletişim Verisi Telefon, adres, e- posta, Fax numarası, Ip adresi gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik 
bilgiler 

Sağlık Verisi Kan grubu, medikal geçmiş, check-up sonucu, konsültasyon raporu, diyet formu dair tüm bilgiler 

Araç Verisi Plaka no, şase no, motor no, ruhsat dair tüm bilgiler 

Konum Verisi GPS lokasyonu dair tüm bilgiler 



 

8 

 

Görsel / İşitsel Veri 
Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı, ehliyet fotokopisi/taraması, kimlik fotokopisi/taraması, pasaport 
fotokopisi/taramasına dair tüm bilgiler 

Biyometrik Veri Parmak izi, genetik bilgi, damar izi dair tüm bilgiler 

Eğitim Verisi Diploma notu, diploma fotokopisi/taramasına dair tüm bilgiler 

Mal Varlığı Verisi Tapu fotokopisi/taraması, araç ruhsatı fotokopisi/taramasına dair tüm bilgiler 

Müşteri Verisi Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi 
hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler 

Aile Bireyleri ve Yakın Verisi Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak 
amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler 

Müşteri İşlem Verisi Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için 
gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler 

Fiziksel Mekân Güvenlik 
Verisi 

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak 
izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler 

İşlem Güvenliği Verisi Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen 
kişisel verileriniz 

Finansal Veri 
Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü 
finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler. (Banka hesap no, 
iban no, kart bilgisi, banka adı, finansal profil, mail order formu, kredi notu) 

Çalışan Adayı Verisi 
Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği 
Şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya 
Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler 

Hukuki İşlem ve Uyum Verisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve 
Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler 

Denetim ve Teftiş Verisi Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve Şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler 

Özel Nitelikli Veri 
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. 

Pazarlama Verisi 
Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları 
doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu 
işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler 

Talep/Şikâyet Yönetimi Verisi Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin 
kişisel veriler 

İtibar Yönetimi Verisi Şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan 
değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler 

Olay Yönetimi Verisi 
Şirketimizin ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerimizin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı 
gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen 
kişisel veriler 
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8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR 

8.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler 

Şirket tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu 
ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur: 

 Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; Şirket, kişisel verilerinizin işlenmesinde 
kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile 
sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir. 

 Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna 
ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin 
düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır. 

 Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; Şirket, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri 
işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder. 

 Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; Şirket tarafından veri işleme faaliyeti toplama 
amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin 
işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır. 

 Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması; Şirket tarafından kişisel 
veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi ve KVK Kanunu’nun 4. ve 
7. maddelerinden kaynaklanan süre sınırının dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya 
anonimleştirilmektedir. 

8.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar 

Şirket tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde 
işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır: 

 Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 3.1. başlık altında yer 
verilen genel ilkelere uygun olarak, Şirket tarafından veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri 
işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak 
onay vermesi halinde işlenebilmektedir. 

 Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde Şirket tarafından kişisel veriler, veri sahibinin 
açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda Şirket, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir. 

 Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu 
olması halinde, Şirket tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan 
veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel 
veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir. 

 Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, 
veri sahibi ile Şirket arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 
işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir. 

 Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu 
olması durumunda Şirket, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla 
kişisel verileri işlemektedir. 
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 Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna 
açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak Şirket 
tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir. 

 Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için 
veri işlemenin zorunlu olması halinde, Şirket ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla Şirket tarafından 
kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde Şirket öncelikle işleme 
faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri 
üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir. 

8.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar 

Şirket, Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ i, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki Kişisel Veriler, 
kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.  Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel 
veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; 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 verileridir. 
 
Şirket, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak 
aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir: 

 Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya 
kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir. 

 Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî 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 veri sahibinin açık rızası aranmaksızın 
işlenebilmektedir. 

9. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Şirket, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere 
uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına 
aktarabilmektedir. 

9.1. Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı  

o Kişisel Veri sahibinin açık rızası var ise; 

o Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, Kişisel Veri sahibinin veya başkasının hayatı 
veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve 

o Kişisel Veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik 
tanınmıyorsa, 

o Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin 
aktarılması gerekli ise, 

o Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise, 

o Kişisel Veriler, Kişisel Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, 

o Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise, 

o Kişisel Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için Kişisel 
Veri aktarımı zorunlu ise aktarabilir.  
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9.2. Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı 

Şirketimiz Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve 
Özel Nitelikli Kişisel Verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. Şirketimiz tarafından Kişisel Veriler; KVK Kurulu tarafından 
yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili 
yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı 
ülkelere aktarılabilir. 

9.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin aktarılma şartları 

Şirket, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; 
meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibi’nin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki 
durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir. 

o Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olması halinde veya; 

o Aşağıdaki şartların varlığı halinde Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın; 

→ Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen 
hallerde, 

→ Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının 
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. 

9.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin yurtdışına aktarımı 

Şirket, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; 
meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibi’nin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki 
durumlarda yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere 
aktarabilmektedir. 

 

o Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olması halinde veya; 

o Aşağıdaki şartların varlığı halinde Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın; 

→ Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen 
hallerde, 

→ Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının 
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. 

 
Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Şirket, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu 
yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir: 
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PAYLAŞILAN TARAF 
KATEGORİZASYONU KAPSAM AKTARIM AMACI 

İş Ortağı 
Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken iş 
ortaklığı kurduğu taraflar 

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini 
temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin 
paylaşımı 

Tedarikçi 

Şirket’ten aldığı talimatlar doğrultusunda 
ve Şirket ile arasındaki sözleşmeye 
dayanarak Şirket’in ticari faaliyetlerini 
sürdürmesine yönelik hizmet sunan 
taraflar 

Tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen 
hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak aktarım 

İştirak   Şirket’in iştiraki olan Şirketler 
İştiraklerin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin 
yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin 
aktarılması 

Kanunen Yetkili Kamu Kurumu 
Hukuken Şirket’ten bilgi ve belge almaya 
yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme 
amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı 

Kanunen Yetkili Özel Kurum 
Hukuken Şirket’ten bilgi ve belge almaya 
yetkili özel hukuk kişileri 

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

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

Şirket, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Veriler’in hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, 
verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya 
yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. 

10.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 

10.1.1 Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 

Şirket, Kişisel Veriler’ in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari 
tedbirler almaktadır. 

 Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler 
 

o Kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak, teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemler alınmalı ve alınan 
önlemler gelişmelere paralel olarak güncellenmeli ve iyileştirilmelidir. 

o Teknik konularda, uzman personel istihdam edilmelidir. 

o Alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik düzenli aralıklarla denetim yapılmalıdır. 

o Güvenliği temin edecek yazılım ve sistemler kurulmalıdır. 

 Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler 

o Şirket, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak çalışanlarını eğitmeli ve bilinçlendirmelidir. 
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o Şirket’in yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz 
neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde Kişisel Veri işleme faaliyetleri ortaya 
konulmaktadır. 

o Şirket’in iş birimlerinin yürütmekte olduğu Kişisel Veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin Kanun’nun aradığı 
Kişisel Veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve 
yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir. 

o 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 Şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir. 

o Şirket ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Şirket’in talimatları ve kanunla 
getirilen istisnalar dışında, Kişisel Veri’leri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar 
konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülerek Kanun’dan doğan 
yükümlülükler yerine getirilmektedir. 

10.1.2 Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 
 
Şirket, Kişisel Veriler’ in 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. 

 Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler 

Şirket tarafından Kişisel Veriler’ in hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 

o Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve 
yenilenmektedir. 

o İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri 
devreye alınmaktadır. 

o Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. 

o Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden 
hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. 

o Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır. 

o Kişisel Veriler’ in toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından 
geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır. 

 Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler 

Şirket tarafından Kişisel Veriler’in hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 

o Çalışanlar, Kişisel Veri’lere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir. 

o İş birimi bazında Kişisel Veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket içinde Kişisel Verilere 
erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. 

o Çalışanlar, öğrendikleri Kişisel Verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme 
amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda 
bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır. 
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o Şirket tarafından Kişisel Veriler’ in hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; Kişisel Veriler’ in 
aktarıldığı kişilerin, Kişisel Veriler’ in korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi 
kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir. 

10.2. Şirket’ in Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Denetim Faaliyetleri Yürütmesi 

Şirket tarafından kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması kapsamında alınan teknik tedbirlerin, idari tedbirlerin ve 
uygulamaların ilgili mevzuata, politika uyumu, işleyişi ve etkinliği Şirket Birimleri tarafından denetlenmelidir. Şirket Birimleri söz 
konusu denetim faaliyetini, kendi organizasyonu marifetiyle gerçekleştirebileceği gibi Şirket Yetkilisi görüşünü alarak dış kaynaklı 
denetim firmalarına da yaptırabilir.  
 

Gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin sonuçları, ilgili Şirket Birimi, Şirket Yetkilisi’ni ve ilgili fonksiyon yöneticilerine 
raporlanmalıdır. Denetim sonuçlarına ilişkin planlanan aksiyonların düzenli olarak takibi süreç sahiplerinin asli sorumluluğundadır. 
İlgili Şirket Birimi de bu rapor kapsamındaki aksiyonların takibini, doğrulama testlerini ve denetimlerini yapmalıdır.  
 
10.3. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınması Gereken Tedbirler 

Şirket, işlemekte oldukları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi durumunda, vakit 
kaybetmeksizin durumu KVK Kurulu’na ve ilgili veri sahiplerine bildirmelidirler.  
 
11. KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Şirket, KVK Kanunu’nun veri sorumluları için öngördüğü yükümlülüklere uymalıdırlar. Bu kapsamda Şirket’in uymakla yükümlü 
olduğu başlıca hususlar aşağıda sıralanmaktadır: 
 
 

11.1. Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü 

Bes Yapı KVK Kanunu’nun 16. maddesine ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik usul ve esaslarına uygun olarak, Veri 
Sorumluları Sicili’ ne kaydolmalıdırlar. 
 
Kayıt başvurusunda Veri Sorumluları Sicili’ ne sunulması gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
 

o Veri sorumlusu statüsündeki temsilcisinin kimlik bilgileri ve adresleri, 
o Kişisel verilerin işlenme amacı, 
o Veri sahibi kişi grupları ve bu kişilere ait işlenen kişisel veri kategorileri hakkında bilgiler, 
o Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi veya kişi grupları, 
o Yurt dışına aktarımı yapılabilecek kişisel veriler, 
o İşlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik alınan tedbirler, 
o Kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiği azami muhafaza edilme süresi 

 
11.2. Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü 

Bes Yapı, KVK Kanunu’nun 10. Maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli 
süreçleri yürütmelidirler. Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında veri sahiplerine sunulması gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, 

 Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 

 İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 

 Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 

 Veri sahibinin hakları olan; 
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 Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, 

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

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

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve yapılan işlemin 
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, 

 Öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek ve yapılan işlemin 
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine 
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, 

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

 
11.3. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü 

Bes Yapı, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasının ve veri sahiplerinin temel hak 
ve özgürlüklerinin gözetilmesinin öneminin bilinciyle; 

 Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, 
 Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve 
 Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik 

ve idari tedbirleri almalıdırlar. 

Bes Yapı ayrıca, veri güvenliğini sağlamaya yönelik mekanizmaların işletilmesi kapsamında gerekli denetimleri yapmak veya 
yaptırmakla yükümlüdürler. 

 
11.4. KVK Kurulu Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirme Yükümlülüğü 

Şirket; kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak adına faaliyette bulunan ve KVK 
Kurumu’nun icra organı olan KVK Kurulu tarafından verilen kararlara uygun hareket etmelidirler. 
 
12. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ 
 
Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 
kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Şirket, Kurum tarafından yayımlanan rehberlere 
uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir. 
 
ŞİRKET tarafından en çok kullanılan silme, yok etme ve anonim hale getirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır: 

12.1. Saklama ve İmha Süreleri 

12.1.1 Kişisel Verilerin Saklandığı Ortamlar 

Şirket nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur. 
Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip 
oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. Şirket 
her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun’a, Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Saklanması ve 
İmha Politikası’na uygun olarak işlemek ve korumaktadır. 

a) Matbu ortamlar : Verilerin kâğıt ya da mikrofilmler üzerine basılarak tutulduğu ortamlardır. 

b) Yerel dijital ortamlar : Şirket bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya da taşınabilir diskler, optik diskler gibi 
sair dijital ortamlardır. 
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12.1.2. Saklama Süreleri 

VERİ SAHİBİ VERİ KATEGORİSİ VERİ SAKLAMA SÜRESİ 

Çalışan 
İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna 
gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair 
bildirimlere esas özlük verileri 

Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren 
ilgili yönetmelikte belirtilen müddetle muhafaza 
edilir. 

Çalışan 

İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna 
gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair 
bildirimlere esas özlük verileri dışında kalan özlük 
verileri 

İlgili yönetmelikte belirtilen müddetle muhafaza 
edilir. 

Çalışan İşyeri Kişisel Sağlık Dosyası İçeriğindeki Veriler İlgili yönetmelikte belirtilen müddetle muhafaza 
edilir. 

İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman 

İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman ile Şirket 
arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik 
bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, telefon 
aramalarında alınan ses kayıtları, İş 
Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman çalışanı verileri 

İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışmanın, Şirket 'le 
olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden 
itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk 
Ticaret Kanunu md.82 uyarınca belirtilen süre ile 
saklanır. 

Ziyaretçi 
Şirket 'e ait fiziki mekâna girişte alınan Ziyaretçi'ye 
ait ad, soyad, T.C.K.N., araç plakası ile kamera 
kayıtları, telefon aramalarında alınan ses kayıtları 

1 ay süre ile saklanır. 

İnternet Sitesi Ziyaretçisi İnternet Sitesi Ziyaretçisi' ne ait ad, soyad, 
e-posta adresi, gezinme hareketleri bilgileri 1 yıl süre ile saklanır. 

Çalışan Adayı Çalışan Adayına ait özgeçmiş ve işe başvuru 
formunda yer alan bilgiler 

En fazla 2 yıl olmak üzere özgeçmişin güncelliğini 
kaybedeceği süre kadar saklanır. 

Stajyer(öğrenci) Stajyer'e ait staj dosyasında yer alan bilgiler 
Staj ilişkisinin devamında ve hitamını takip eden 
takvim yılı yılbaşından itibaren  İlgili yönetmelikte 
belirtilen müddetle muhafaza edilir. 

Müşteri 

Müşteri'ye ait ad, soyad, T.C.K.N., iletişim bilgileri, 
ödeme bilgileri ve yöntemleri, gezinme hareketleri 
bilgileri, telefon aramalarında alınan ses kayıtları, 
ürün/hizmet tercihleri, işlem geçmişi, özel gün 
bilgileri 

Müşteri'nin, satın almış olduğu her bir 
ürün/hizmetin sunulmasından itibaren Türk 
Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu 
md.82 uyarınca belirtilen süre ile saklanır. 

Müşteri Kamera görüntüleri, araç plaka bilgisi 1 ay süre ile saklanır. 

Potansiyel Müşteri 

Potansiyel Müşteri ile Şirket arasındaki ticari ilişki 
kurulmasına dair sözleşme görüşmeleri sırasında 
alınan kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, 
telefon aramalarında alınan ses kayıtları 

2 yıl süre ile saklanır. 

Şirket’ in İşbirliği İçinde Olduğu 
Kurum/Firmalar   
 

Şirket’ in İş birliği İçinde Olduğu Kurum/Firmalar 
ile Şirket arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair 
kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, 
telefon aramalarında alınan ses kayıtları, Şirket’ in 
İş birliği İçinde Olduğu Kurum/Firma çalışanı 
verileri 

Şirket’in İş birliği İçinde Olduğu Kurum/Firmaların, 
Şirket’ le olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona 
ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 
ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca belirtilen 
süre ile saklanır. 
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* Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama 
süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul 
edilir. 

12.1.3. İmha Süreleri 

Bes Yapı, Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Politika uyarınca sorumlu olduğu kişisel 
verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, 
kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. 

İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden Bes Yapı’ ya başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini talep ettiğinde; 

o Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Bes Yapı talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden 
itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir.  Bes 
Yapı’nın talebi almış sayılması için ilgili kişinin işbu Politikaya uygun olarak yapmış olması gerekir. Bes Yapı, her halde 
yapılan işlemle ilgili ilgili kişiye bilgi verir. 

o Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Şirket tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak 
ya da elektronik ortamda bildirilir. 

 
 
12.2. İmha Yöntemleri 
 
12.2.1. Silme Yöntemleri 
 

 Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri 
 

o Karartma: Matbu ortamda bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak 
üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri 
döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemez hale 
getirilmesi şeklinde yapılır. 
 

 
12.2.2. Yok Etme Yöntemleri 
 

 Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri 
 

o Fiziksel yok etme: Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleri ile tekrar bir araya getirilemeyecek 
şekilde yok edilir. 
 

 Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri 
 

o Fiziksel yok etme: Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline 
getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline 
getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır. 

o De-manyetize etme: Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline 
getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline 
getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır. 

o Üzerine yazma: Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan 
rastgele veriler yazılarak eski verinin okunmasının ve kurtarılmasının önüne geçilir 
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12.2.3. Anonimleştirme Yöntemleri 
 

Anonimleştirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 
ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir. 

o Değişkenleri çıkarma: İlgili kişiye ait kişisel verilerin içerisinde yer alan ve ilgili kişiyi herhangi bir şekilde tespit etmeye 
yarayacak doğrudan tanımlayıcıların bir ya da birkaçının çıkarılmasıdır. Bu yöntem kişisel verinin anonim hale getirilmesi 
için kullanılabileceği gibi, kişisel veri içerisinde veri işleme amacına uygun düşmeyen bilgilerin bulunması halinde bu 
bilgilerin silinmesi amacıyla da kullanılabilir. 

o Bölgesel gizleme: Kişisel verilerin toplu olarak anonim şekilde bulunduğu veri tablosu içinde istisna durumda olan veriye 
ilişkin ayırt edici nitelikte olabilecek bilgilerin silinmesi işlemidir. 

o Genelleştirme: Birçok kişiye ait kişisel verinin bir araya getirilip, ayırt edici bilgileri kaldırılarak istatistiki veri haline 
getirilmesi işlemidir. 

o Alt ve üst sınır kodlama / Global kodlama: Belli bir değişken için o değişkene ait aralıklar tanımlanarak kategorilendirilir. 
Değişken sayısal bir değer içermiyorsa bu halde değişken içindeki birbirine yakın veriler kategorilendirilir. Aynı kategori 
içinde kalan değerler birleştirilir. 

o Veri karma ve bozma: Kişisel veri içerisindeki doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka değerlerle karıştırılarak ya da 
bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılır ve tanımlayıcı niteliklerini kaybetmeleri sağlanır. 

 
13. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI 

Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin 
kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir.  İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından 
kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere Şirket içi gerekli yapı 
oluşturulmuştur. Bu kapsamda; 

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 ve bu kapsamda yapılan 
işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

o Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin 
ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

o İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması 
durumunda buna itiraz etme, 

o Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

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

Başvurular, https://www.gfs.com.tr/ adresinde yer alan ‘Veri Sahibi 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. 
 

https://www.gfs.com.tr/
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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. 

Şirket, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit 
etmektedir. Bununla birlikte Şirket gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi 
isteyebilmektedir.  
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	10.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
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