1. AMAÇ:
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğiçerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel
veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından
benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek
gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika
kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.
2. KAPSAM VE UYGULAMA ALANI:
KVK Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca, 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, kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir.
3. TANIMLAR:
Açık rıza
: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan
rıza
Kişisel veri
: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel sağlık verileri
: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi
Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem
Özel nitelikli kişisel 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
Veri işleyen
: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen
gerçek veya tüzel kişi
Kişisel Verilerin Silinmesi
: Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir
şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi : Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir
şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka
verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek
hale getirilmesidir
Veri sorumlusu
: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Ziyaretçi
ziyaret eden gerçek kişiler

: ESBAŞ’ın fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini

Kişisel Veri Envanteri
: ESBAŞ’ın iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri
işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grubu ve ilgili kişisel veri sahibi
grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve detaylandırdığı envanter
4. REFERANSLAR VE İLGİLİ DOKÜMANLAR:




6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu
ESBAŞ Kişisel Veri Envanteri
OSGB Kişisel Verileri İşleme Saklama ve İmha Yönetmeliği

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
5.1 Genel İlkeler
Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
ESBAŞ, kişisel verileri işleme faaliyetlerini başta Anayasa olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata ve
dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.
Doğru ve gerektiğinde güncel olma
Kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken, kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliğinin sağlanmasına
yönelik her türlü idari ve teknik tedbir ESBAŞ tarafından alınmaktadır.
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
ESBAŞ, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak
belirlemektedir.
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
Kişisel veriler, ESBAŞ tarafından belirli, açık ve meşru amaçlar için ilgili amaç ile bağlantılı olarak gerektiği
kadar işlenmektedir. Sonradan kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.
ESBAŞ, kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen şekilde veya veri işleme faaliyetine ilişkin
amaçlar doğrultusunda ve belirli süre ile sınırlı olarak saklamaktadır.
5.2 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
ESBAŞ, kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu’nun 5. maddesinde öngörülen ve aşağıda
sıralanmış olan hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri işleyebilmektedir:






Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için
zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ESBAŞ’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.





Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ESBAŞ’ın meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

ESBAŞ, hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli kişisel verilerin
işlenmesini, KVK Kanunu’nun 6. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak
gerçekleştirmektedir.
5.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un
belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki
şartların varlığı halinde işlenmektedir:
(i)Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile
ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri
sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin
işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
(ii)Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, 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
açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için
veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
5.4 Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması
ESBAŞ, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır.
Bu kapsamda ESBAŞ, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi
amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebivle veri sahiplerinin kişisel
verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.
5.5 Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir.
ESBAŞ’ın sunmuş olduğu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, kişisel veriler Kanun ve sair mevzuat (Başta
3568 sayılı Serbest Bölge Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat, sair yönetmelikler, denetleyici ve düzenleyici
kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller dahil olmak fakat bunlarla
sınırlı olmamak üzere) hükümleri çerçevesinde işlenmekte ve bankalar/finansman şirketleri, sigorta şirketleri,
ilgili danışmanlık ve denetim şirketleri, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, iş
ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerin, KVK Kanunu’nda belirtilen istisna
haller hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılması mümkün değildir.
5.5.1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı
KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt içinde aktarımı işbu Yönetmeliğin “Kişisel
Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5.1.2 bölümünde belirtilen koşullardan birinin sağlanmış olması kaydıyla
mümkündür.

KVK Kanunu’nun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde, yurt içi
aktarımlarına ilişkin koşulların sağlanmış olmasının yanı şıra aşağıdaki hususlardan birinin varlığı
aranmaktadır:
 Aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında
sayılması
 Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde, Türkiye’deki ve ilgili yabancı
ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun buna
yönelik izninin bulunması .

5.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un
belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki
şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:
(i)Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer
bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin
açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
(ii)Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, 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 açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
5.5.3. ESBAŞ Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Grupları
ESBAŞ, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve işbu Politika kapsamı dâhilinde olan kişisel veri
sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarabilmektedir:

KİŞİ GRUPLARI
Kamu Kurum ve
Kuruluşları
Özel Hukuk Kişileri

TANIM
İlgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak Şirketimiz’in bilgi ve
belgelerini talep eden kamu kurum
ve kuruluşları

AKTARIM AMACI
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının
talep ettiği amaçla sınırlı olarak

İlgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak Şirketimiz’in bilgi ve belge
paylaşımında bulunduğu özel
hukuk kişileri

İlgili
mevzuat
hükümleri
çerçevesinde
ve
Şirketimiz’in
faaliyet
gösterdiği
alanlarda
hizmetini devam ettirmesi amacıyla
sınırlı olarak

6. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

6.1. Veri Konusu Kişi Grupları
Bu yönetmelik kapsamı dahilinde kişisel verileri işlenen veri sahipleri aşağıdaki şekilde kategorize
edilmiştir:
Çalışan Adayları

ESBAŞ’a iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla
özgeçmişini ve ilgili bilgilerini ESBAŞ’a erişilebilir kılan gerçek kişiler

Çalışanlar ve Stajyerler

ESBAŞ’a bağımlı olarak, belirli veya belirsiz süreli olarak iş gören tüm
gerçek kişiler

Ürün veya Hizmet Alan
Kişiler

Herhangi bir sözleşmesel ilişki olup olmadığına bakılmaksızın ESBAŞ
tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında iş ilişkileri dolayısıyla
kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler ;
Örneğin, Kullanıcı çalışanları, UKT öğrenci, veli ve öğretmenleri,
Çocuk Yuvası öğrenci ve velileri vb, OSGB müşterileri vb

Potansiyel
Ürün/Hizmet
Alıcısı
Firma Temsilcisi
Ziyaretçiler
Vali/vasi/temsilci
Üçüncü Şahıslar
Tedarikçi Yetkilisi
Tedarikçi Çalışanı
Hissedar/Ortak
Tedarikçi/Yüklenici
Çalışanları

Kullanıcı olmak için ya da diğer hizmetlerden faydalanmak için
başvuru yapan gerçek ya da tüzel kişiler ve/veya temsilcileri
Kullanıcı firmalaın kanuni temsilcileri, işbirliği yaptığımız kurum ve
kuruluşları temsil eden kişiler
ESBAŞ’ın fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya
internet sitesini ziyaret eden gerçek kişiler
Uzay Kampı ya da Çocuk Yuvasındaki çocukların kanuni velileri,
refakatçileri, iş ilişkisinde bulunduğumuz Şirketlerin kanuni
temsilcileri
Kişisel verileri işlenen kefil, hak sahibi, aile bireyleri vb. dâhil fakat
bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer gerçek kişiler
Tedarik hizmeti aldığımız firmaların kanuni temsilcileri
Tedarik hizmeti aldığımız firmalarda çalışan kişiler
ESBAŞ’ın hisse sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Sözleşmeli tedarikçi ve yüklenicilierin ESBAŞ adresilerinde görev
yapan çalışanları

6.2 Veri İşleme Amaçları
ESBAŞ nezdinde kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir;













Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme İşlemlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının başvuru 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 faaliyetlerin yürütülmesi
Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
Erişim yetkilerinin yürütülmesi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi





































Firma ürün/hizmet/bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
Fiziksel mekan güvenliğinin temini
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal/hizmet üretim ve operasyonlarının yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Sözleşmelerin imzalanması ve yürütülmesi
Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Talep/şikayetlerin takibi
Tedarik zinciri süreçlerinin yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Ücret politikasının yürütülmesi
Ürün/hizmet/pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
Yabancı personel çalışma ve oturum izni işlemleri
Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta
öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili
mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre
belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç
için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik
imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok
etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.
8. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
8.1 Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları
Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(6) Kanun 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 verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme.
8.2 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahipleri KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, bu bölümün 5.7.1. başlığı altında sayılan
haklarına ilişkin taleplerini Şirketimize iletmeleri durumunda, söz konusu talep, talebin niteliğine göre ücretsiz
olarak sonuçlandırılmaktadır.



Islak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Ege Serbest Bölgesi ESBAŞ Teknoloji
Merkezi, 35410 Gaziemir/İZMİR” adresine posta ile
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra
güvenli elektronik imzalı formun esbas.01@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile
gönderilmelidir.

ESBAŞ, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep
edebilir ve kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine
başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
8.3 Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi
Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak
sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Kişisel veri sahibinin, “Kişisel Veri Sahibinin
Hakları” bölümünde yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda,
Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife
uyarınca ücret alınabilecektir.
9. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR
Bina, Tesis Girişleri ile Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet
Sitesi Ziyaretçileri
ESBAŞ tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Serbest Bölge ortak alanlarında ve ESBAŞ binalarında
güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme
faaliyetlerinde bulunulmaktadır.
ESBAŞ tarafından Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla
yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Ayrıca ESBAŞ, kanunun 4. maddesine uygun olarak, kişisel
verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.
10.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

ESBAŞ, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka uygun olarak
işlenmesi ve muhafazasını sağlamak ve söz konusu kişisel verilere hukuka aykırı biçimde erişilmesini önlemek
için gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Alınan başlıca teknik önlemler aşağıda sıralanmaktadır.








ESBAŞ bünyesinde kişisel verilere erişim imkanı sağlayan sistemler üzerinde periyodik olarak yetki ve
erişim kontrolleri uygulanmaktadır.
Alınan teknik önlemler risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim süreçleri kapsamında icrai faaliyetlerden
bağımsız olarak ayrıca gözetilmektedir.
Yeterli uzmanlık düzeyinde personel istihdam edilmektedir.
ESBAŞ çalışanları KVK Kanunu’na uyum konusunda eğitilmekte ve bilinçlendirilmektedir.
Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı taraflar ile KVK
Kanun’u uyarınca kişisel verilerin güvenliği için yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri içeren genel
şartlar oluşturulmakta ve bunların karşı taraf bazında imza edilmesi sağlanmaktadır.
KVK Kanunu’na uyum için tespit edilen gerekliliklerin sağlanması için iş birimleri bazında uygulama
kuralları belirlenmekte, bunların sürekliliğinin sağlanması için gerekli idari tedbirler şirket içi
prosedürler ve eğitimler yoluyla sağlanmaktadır.
ESBAŞ ile karşı taraflar bazındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, ESBAŞ’ın talimatları ve
Kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü
getiren kayıtlar konulmakta, bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler
yürütülmektedir.

10.2. Kişisel Verilerin Saklama Süreleri
ESBAŞ, kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belli bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte,
Türk Ceza Kanunu’nun 138’inci maddesine ve KVK Kanunu’nun 4’üncü ve 7’inci maddelerine uygun olarak;
işlenilen kişisel verilerin, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülmüş bir süre olması halinde bu süre boyunca veya
ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza
edilmesini sağlamaktadır.
10.3. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonim Hale Getirilmesi
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya ESBAŞ’ın belirlediği saklama sürelerinin
sonuna gelinmişse, kişisel veriler veri sahibinin talebi veya re’sen Şirketimiz tarafından silinmekte, yok
edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Bu konuya ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir.
Silme ve yok etme işlemleri Kişisel Verileri Koruma Kurumunun KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK
EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ REHBERİ isimli dokümanının ilgili başlıkları altında tanımlanan
süreçlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
11. SORUMLULUK




İş bu yönetmeliğin takibinin gerçekleştirilmesi ve gereken durumlarda güncellenmesi kapsamında
Yürütme Kurulu Başkanı onayına sunulması,
Kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve imhası ile ilgili iş bu politikanın dışındaki diğer politika ve
prosedürlerin ilgili Şirket birimleri ile eş güdüm halinde oluşturması,
Politika, yönetmelik ve prosedürlerin uygulanması için gerekli görev dağılımının yapılması ve üst
yönetimin onayına sunulması,






Kanun’un 12. maddesi uyarınca alınan her türlü teknik ve idari tedbirlerin uygulanmasının takip
edilmesi ve denetiminin planlanması,
Kişisel veri sahipleri tarafından yapılan başvuru ve taleplerle ilgili süreçlerin takibinin yapılması ve
ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için gerekli koordinasyonun sağlanması,
KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususların tespit edilmesi
ve uygulanmasının gözetilmesi,
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile olan ilişkilerin yürütülmesi ile Bilgi Sistemleri Müdürü yetkili ve
sorumludur.

