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KELEŞ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  

KVKK ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ 

Keleş İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Keleş İnşaat”) olarak, kişisel verilerinizin 

güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Tarafınızdan paylaşılan her türlü kişisel veriyi, mahremiyetine 

özen gösterecek ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli 

her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri 

sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak 

işlemekteyiz. 

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi ve İşlenmesi ile İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz, Kanunun beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin 

işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.  

Kişisel verileriniz Keleş İnşaat’ın faaliyet konularına uygun düşecek şekilde sözlü, yazılı, 

görsel ya da elektronik ortamda, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde 

edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli 

kişisel verileriniz, Keleş İnşaat tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu 

maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir. 

Bu kapsamda Keleş İnşaat tarafından işlenebilecek başlıca genel ve özel nitelikli kişisel 

veriler ve işleme amaçları aşağıda sıralanmıştır; 

1.1. Kimlik Bilgileri 

Adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, cinsiyeti, anne ve baba 

adı, nüfus cüzdanı seri/sıra numarası, fotoğraf, nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, bakmakla 

yükümlü olduğu kişilerin kimlik bilgileri, vergi kimlik numarası. 

1.1.1. Çalışanlar İçin Kimlik Bilgilerini İşleme Amaçları  

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan 

kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim 

faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

http://www.keles.com.tr/kvkk/3-Keles-insaat-Kisisel-Verilerin-islenmesi-ve-Korunmas%C4%B1-Politikasi.pdf
http://www.keles.com.tr/kvkk/3-Keles-insaat-Kisisel-Verilerin-islenmesi-ve-Korunmas%C4%B1-Politikasi.pdf
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görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma 

/ istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları 

süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine 

yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş 

sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik ve ulaşım faaliyetlerinin yürütülmesi, 

organizasyon ve etkinlik yönetimi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi risk yönetimi 

süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, stratejik 

planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama 

süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetenek / kariyer 

gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim 

faaliyetlerinin yürütülmesi, yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyaretleri için uçak bileti ve otel rezervasyonu 

yapılması amaçlarıyla işlenmektedir. 

1.2. İletişim Bilgileri 

Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi. 

1.2.1. Çalışanlar İçin İletişim Bilgilerini İşleme Amaçları 

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,  

çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan 

kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin 

yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,  eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin 

mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere 

bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin 

yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,  iletişim faaliyetlerinin 

yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin 

yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş 

sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik ve ulaşım faaliyetlerinin yürütülmesi, 

organizasyon ve etkinlik yönetimi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi 

süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil 

toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin 

yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin 

yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi,  ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, 

veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin 
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yürütülmesi,  yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyaretleri için uçak bileti ve otel rezervasyonu yapılması amaçlarıyla 

işlenmektedir. 

1.3. Özlük Bilgileri 

Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, 

Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları. 

1.3.1. Çalışanlar İçin Özlük Bilgilerini İşleme Amaçları 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, 

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan 

Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin 

Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim 

Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin 

Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan 

Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve 

Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin 

Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş 

Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin 

Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik 

Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının 

Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin 

Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 

Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi Talep / 

Şikayetlerin Takibi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin 

Temini, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara 

Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. 

1.4. Hukuki İşlem Bilgileri 

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler. 
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1.4.1 Çalışanlar İçin Hukuki İşlem Bilgilerini İşleme Amaçları 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, 

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun 

Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi 

Verilmesi. 

1.5. İşlem Güvenliği 

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri. 

1.5.1. İnternet Sitesi Kullanıcıları İçin İşlem Güvenliği Bilgilerini İşleme Amaçları 

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim 

yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin 

yürütülmesi/denetimi.  

1.6. Risk Yönetimi 

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler. 

1.6.1. Çalışan İçin Risk Yönetimi Bilgilerini İşleme Amaçları 

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, müşteri ilişkileri 

yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, 

organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,  reklam / kampanya / 

promosyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama 

faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin 

yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi. 

1.7. Finans Bilgileri 

Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri. 
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1.7.1. Çalışanlar İçin Finans Bilgilerini İşleme Amaçları 

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar 

için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi. 

1.7. Mesleki Deneyim 

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri. 

1.8.1 Çalışanlar İçin Mesleki Deneyim Bilgilerini İşleme Amaçları 

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı, 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, 

eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, görevlendirme 

süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik 

önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, ücret politikasının yürütülmesi, yetenek / kariyer gelişimi 

faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi. 

1.9. Sağlık Bilgileri 

Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve 

protez bilgileri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınan periyodik sağlık raporları. 

1.9.1. Çalışanlar İçin Sağlık Bilgilerini İşleme Amaçları 

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı, 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, 

denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata 

uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, 

hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin 

yürütülmesi / denetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine 

yönelik önerilerin, alınması ve değerlendirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 

1.10. Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri 

Adli sicil kaydı. 
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1.10.1. Çalışanlar İçin Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgilerini İşleme 

Amaçları 

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin 

mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının 

güvenliğinin temini.  

1.13. Fiziksel Mekân Güvenliği 

Güvenlik Kamerası Kayıtları. 

1.13.1. Çalışanlar İçin Fiziksel Mekân Güvenliğine Dair Bilgilerin İşleme Amaçları 

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini. 

1.14. Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

Güvenlik Kamerası Kayıtları, sosyal medyada paylaşılmak üzere çekilen görüntüler. 

1.13.1. Çalışanlar İçin Görsel ve İşitsel Kayıtlar Dair Bilgilerin İşleme Amaçları 

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Çalışanların Mesailerinin Takibi, Firma Ürünlerinin 

Tanıtımı. 

 Bununla birlikte, kişisel veriler yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın 

gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmamaktadır. 

 

2. Kişisel Verilerin Aktarılması  

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel verilerin aktarılması ve 
yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla 
sınırlı olmak üzere;  

Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirketimiz ve/veya Şirketimizin tayin edeceği 
Veri İşleyen tarafından tutulabilmekte, işlenebilmekte, kullanılabilmekte, yurt içi ve yurt dışına 
aktarılabilmektedir. 

Kişisel verilerinizin gerekli koruma sağlanmak suretiyle hizmet sunduğumuz veya hizmet 
aldığımız gerçek veya tüzel kişilere, hissedarlarımıza, gerekli olması halinde ve/veya talebiniz üzerine 
bankalar ve kurumlara da aktarılabilmektedir. 

Bu bağlamda; 
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• Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile muhasebe ve 
ilgili diğer programlarda işlenmektedir. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında 
saklanmakta, muhasebe programı ve ilgili diğer programın veri tabanına işlenmesi sebebiyle 
programa aktarılmaktadır. 

• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yararlanabileceğimiz 
teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık 
firmalarına aktarılabilmektedir. 

• Sağlık verileriniz, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için Ortak Sağlık Güvenlik Birimine 
aktarılabilmektedir. 

• Kişisel verilerinizden gerekli olanlar; kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi 
amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarına aktarılabilmektedir. 

• Özlük ve Kimlik Bilgileriniz; Mali Müşavirimize, muhasebe ve finans faaliyetlerini 
gerçekleştirebilmesi amacıyla aktarılabilmektedir. 

• Kişisel verileriniz; Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için veya hukuki danışmanlık faaliyeti 
kapsamında avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya 
delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 

• Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve Maaş Bilginiz; Maaş ödemeniz için bankalara 
aktarılabilmektedir. 

• Kişisel verilerinizden gerekli olanlar Şirketin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini 
yerine getirmek amacıyla veya özel veya tamamlayıcı sigorta işlemleri yapılması amacıyla 
bireysel emeklilik şirketlerine aktarılabilmektedir. 

• Kişisel verilerinizden sözleşmenin kurulması için zorunlu olanlarla sınırlı olmak ve gerektiği 
durumlarda; 

• Kiralık araç verilmesi halinde araç kiralama şirketleriyle,  
• Telefon hattı verilmesi halinde GSM operatörleriyle, 
• Yemek kartı verilmesi halinde yemek şirketlerine aktarılabilmektedir. 
• Şirket personel servis hizmetleri amacıyla ilgili konuda çalıştığımız firmaya 
• Kartvizit basım işlemleri amacıyla ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilecektir. 

• Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş 
sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 

• Yazılım, IT Desteği, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin 
yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza aktarılabilmektedir. 

• Çalışanımızın açık rızasının bulunması koşuluyla; çalışan hakkında referans talep eden kurum 
ve şirketlere aktarılabilmektedir. 

• CV nizde yer alan bilgileriniz, teşvik sorgulaması yapan aracı firmalarla paylaşılabilmektedir. 
• Reklam amaçlı çekilen görüntüleriniz internet sitesi paylaşımları, sosyal medya paylaşımları 

ve katalog basımları yoluyla aktarılabilmektedir. 
• Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla 

kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 
• Kimlik ve iletişim bilgileri ile bazı sağlık verileriniz; yurt içi çalışma ziyaretlerinde otel 

rezervasyonu ve uçak bileti rezervasyonu yapmak için ilgili firmalar ve fuar organizatörleri ile 
paylaşılabilmektedir. 

Kişisel veri aktarımı; Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde çalışanımızın açık rıza 
alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile 
belirlenmiş koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 
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Aktarım yapılan üçüncü kişiler, yeterli korumayı sağlayacaklarını şirketimize taahhüt 
etmektedirler.  

Reklam amaçlı çekilen görüntüleriniz internet sitesi paylaşımları, sosyal medya paylaşımları 
ve katalog basımları ile sınırlı olmak üzere; kimlik ve iletişim bilgileriniz mailing uygulamaları ile 
sınırlı olarak; kimlik ve iletişim bilgileri ile bazı sağlık verileriniz yurt dışı çalışma ziyaretlerinde otel 
rezervasyonu ve uçak bileti rezervasyonu yapma veya fuar organizatörleri ile paylaşılmak suretiyle 
yurt dışına aktarılmaktadır. 

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; 

Siz çalışanımızdan talep ettiğimiz ve iş başvuru formu veya başvurunuz sırasında bizimle 
paylaşmayı bizzat tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinler 
suretiyle, 

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, yetkili kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla bize 

iletilen hukuki belge ve tebligat vasıtasıyla topluyoruz. 

Kişisel verilerinizden adli sicil kaydı ve reklam amacıyla çekilen görüntüleriniz açık 

rızanıza istinaden; diğer kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; ''Kanunlarda 

açıkça öngörülmesi'', ''Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu 

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

sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına 

ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması'' , '' ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu hukuki 

sebeplerine dayalı olarak; Kan grubunuz ve HES kodunuz açık rızanıza, sağlık verileriniz ise açık 

rızanız ve Kanunlarda öngörülmesi hukuki sebeplerine istinaden toplanmakta ve işlenmektedir. 

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız 

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca; 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verilerinizi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri isteme, 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 
isteme, 



                                                      KVKK Çalışan Aydınlatma Metni  

9 
 

 Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 
ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel 
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 
zararın giderilmesini  

talep etme haklarına sahipsiniz. 

5. Veri Güvenliği  

Kişisel verilerin, saklanması, silinmesi ve imhası hakkında Keleş İnşaat Veri Saklama ve 
İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır. 

Keleş İnşaat, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânları dâhilinde titizlikle korumaktadır. 
Şirketimiz tarafından, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak, muhtemel risklere uygun 
düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır. 

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri 

Kişisel verileriniz, fiziki ve dijital ortamlarda toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni belirtilen 
amaçlar doğrultusunda, 

Güvenlik amacıyla alınan kamera kayıtları son kayıt tarihinden 6 ay veya hukuki olaylarda 
adli süreç tamamlanıncaya kadar, 

Adli sicil kaydı bilginiz ile reklam amaçlı çekilen görüntüleriniz iş akdiniz devam ettiği 
sürece, 

İşlem güvenliğine dair bilgiler internet sitesine son giriş tarihinden itibaren bir yıl süre ile, 

diğer kişisel verileriniz ise iş akdiniz devam ettiği sürece veya iş akdiniz sona erdikten itibaren 
10 (on) yıllık süre boyunca fiziki veya dijital ortamlarda muhafaza edilmektedir. 

7. Veri Sorumlusunun Kimliği  

Keleş İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, işlemiş olduğu kişisel veriler 
bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri 
Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşılması 
mümkündür. 

Adres : Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi No:9 Kat:2 Ofis no:7-8 
  Florya/Bakırköy 

Telefon : +90 212 662 42 36 

e-posta :  info@keles.com.tr   

 

mailto:info@keles.com
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8. Başvuru Hakkı 

Kişisel Verilere dair tüm talepler Keleş İnşaat KVKK Komitesi tarafından 
sonuçlandırılacaktır. 

Kanun kapsamındaki talepler için internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Uyarınca Başvuru Formu doldurularak imzalı bir örneğinin Keleş İnşaat’ın yukarıdaki 
adresine bizzat teslim edilmesi, noter kanalı ile gönderilmesi veya kayıtlı elektronik posta adresi, 
güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sisteminde 
kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliği teyit edilebilir bir biçimde e-posta 
adresimize iletilmesi durumunda Keleş İnşaat, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün 
içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

http://www.keles.com.tr/kvkk/15-Keles-insaat-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Basvuru-Formu.pdf
http://www.keles.com.tr/kvkk/15-Keles-insaat-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Basvuru-Formu.pdf

