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1.1. GİRİŞ
Kişisel verilerin korunması, Arıkanlı Holding A.Ş.’nin (“Arıkanlı Holding veya Şirket”) Kurumsal
anlamda önem verdiği Değer ve Politikalar arasındadır. Bu konunun en önemli bölümünü bu
Politika ile yönetilen; Müşteriler’in, Müşteri Adayları’nın, Şirket Hissedarları’nın, Şirket
Yetkilileri’nin, Ziyaretçi’lerimizin, İşortağımız olan Kurumların, Tedarikçilerin ve bunların
Çalışanları’nın, Hissedarları’nın ve Yetkilileri’nin, vesair Üçüncü Kişi’lerin ve Varoluş kaynağımız
Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20.maddesine göre, tüm gerçek kişiler, kendisiyle ilgili kişisel
verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması
konusunda, Arıkanlı Holding, işbu Politika ile yönetilen; kişisel verilerin korunmasında gerekli
özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.
Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Arıkanlı Holding
tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
Bu Politika’da kişisel verilerin işlenmesinde Arıkanlı Holding’in benimsediği ve aşağıda sıralanan
temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:


Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,



Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,



Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,



Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,



Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza etme,



Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,



Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
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Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,



Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere
aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,



Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme

1.2. POLİTİKANIN AMACI
Bu Politika’nın temel amacı, Arıkanlı Holding tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen
kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler
konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Müşteriler’in, Müşteri Adayları’nın, Şirket
Hissedarları’nın, Şirket Yetkilileri’nin, Ziyaretçi’lerimizin, İşortağımız olan Kurumların ve
Çalışanları’nın, Hissedarları’nın ve Yetkilileri’nin, Tedarikçilerimizin, ve Varoluş kaynağımız
Çalışanlarımızın başta olmak üzere kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri
bilgilendirilerek şeffaflığı ve saydamlığı sağlamaktır.
1.3. KAPSAM
Bu Politika; Müşteriler’in, Müşteri Adayları’nın, Şirket Hissedarları’nın, Şirket Yetkilileri’nin,
Ziyaretçi’lerimizin, İş ortağımız olan Kurumların ve bunların Çalışanları’nın, Hissedarları’nın ve
Yetkilileri’nin, Tedarikçilerimizin, Üçüncü Kişi’lerin ve Çalışanlarımızın otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm
kişisel verilerine ilişkindir.
Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politika’nın
uygulama kapsamı Politika’nın tamamı olabileceği gibi; yalnızca bir kısım hükümleri de
olabilecektir.
1.4. TANIMLAR


Kişisel verinin izi hiç kimse tarafından sürülemiyorsa veya kişisel kimlik makul olmayan bir
zaman, gider ve iş gücüyle yeniden yaratılabiliyorsa veri anonimleştirilmiş sayılır.



Veri ihlalleri, kişisel verinin kanuna aykırı şekilde ele geçirilmesi, toplanması,
değiştirilmesi, kopyalanması, dağıtılması veya kullanılmasına dair haklı şüphelerin olduğu
olaylardır. Bu üçüncü taraflarla ve kişilerle ilgili olabilir.
İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.




Özel nitelikli veriler kişinin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya
diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat,
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
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Kişisel veri, bir gerçek kişinin kimliğini belirleyen ya da kimliğini belirlenebilir kılan her türlü
bilgidir. Bir kişi örneğin kişisel ilişkisi olası ek bilgi ile dahi olsa bilginin kombinasyonu
kullanılarak belirlenebilirse tanımlanabilir olmaktadır.



Kişisel verinin 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 edilir hale getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen
her türlü işlemi kapsamaktadır.

1.5. POLİTİKAYA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni
düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika
arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı
bulacağını kabul etmektedir.
Politika, 6698 Sayılı KVKK tarafından ortaya konulan kuralların Arıkanlı Holding uygulamaları
kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. Şirketimiz, KVK Kanunu’nda
öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını
yürütmektedir.
1.6. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ
Şirketimiz tarafından 1. versiyon olarak düzenlenen bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikası 15 Ocak 2018 tarihlidir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi
durumunda Politika’nın yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenecektir.
2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI UYGULAMA ESASLARI
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin
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 yapmak veya yaptırmaktadır.
2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Şirketimiz, aşağıda belirtilen hususlarda veri güvenliği konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari
tedbirleri almakta, bu konuda en üst düzeyde dikkat ve özeni göstermektedir. Şirketimiz tarafından
KVK Kanunu’nun 12inci maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar
ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir.
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1- Hukuka Uygun Veri İşlenmesinin Temini İçin Teknik ve İdari Tedbirlerin Alınması
1.1.






Arıkanlı Holding bünyesindeki iş birimleri tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme
faaliyetlerine ilişkin tüm süreçler analiz edilmekte, bu kapsamda bir “kişisel veri işleme
haritası” çıkartılmaktadır. Arıkanlı Holding’in iş birimleri tarafından, verilerin
toplanmasından silinmesine kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin tümünün hukuka uygunluk
denetimi yapılmaktadır.
Arıkanlı Holding bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik
sistemlerle denetlenmektedir.
Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine
raporlanmaktadır.
1.2.












Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınması Gereken
Teknik Tedbirler

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınması Gereken
İdari Tedbirler

Arıkanlı Holding, çalışanlarını, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin
hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirmekte ve eğitmektedir.
Arıkanlı Holding ile çalışanları arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme, belge ve
politikalara, KVK Kanunu’ndaki düzenlemelere aykırı biçimde kişisel verilerin
işlenmemesi, ifşa edilmemesi ve kullanılmaması yükümlülüğü getiren kayıtlar
konulmaktadır.
Kişisel verilere erişim, işleme amacı doğrultusunda ilgili Şirket çalışanı ile
sınırlandırılmakta, ayrıca, Şirket bünyesinde tutulan her kişisel veriye, her çalışanın erişim
imkanı bulunmamaktadır.
Arıkanlı Holding’in yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde
analiz edilmekte, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari
faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri belirlenmektedir.
Her bir iş biriminin faaliyetlerinin KVK Kanun’unda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına
uygunluğunun sağlanmasına yönelik isterler, her bir iş birimi ve yürütmekte olduğu detay
faaliyet özelinde tespit edilmektedir.
İş birimleri bazında belirlenen hukuksal uyum isterlerinin sağlanması için Arıkanlı Holding
tarafından, ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları
belirlenmektedir. Arıkanlı Holding tarafından, bu hususların denetimini ve uygulamanın
sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler alınarak, politika, prosedür ve eğitimler
hayata geçirilmektedir.

2. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek için Teknik ve İdari Tedbirlerin
Alınması
Arıkanlı Holding, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak üçüncü kişilere
açıklanmasını, görüntülenmesini, aktarılmasını veya başka şekillerde hukuka aykırı şekilde
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elde edilmesini önlemek için, korunacak verinin niteliğine ve teknolojik imkânlara göre gerekli
teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
2.1.








Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik
olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
Arıkanlı Holding tarafından, iş birimi bazında hukuksal uyum isterlerine uygun olarak
erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine
raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik
çözüm üretilmektedir.
Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar da dâhil
ilgili yazılım ve sistemler kurulmaktadır.
Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
2.2.








Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Alınması Gereken
Teknik Tedbirler

Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Alınması Gereken
İdari Tedbirler

Arıkanlı Holding’in çalışanları, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için
alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
İş birimi bazında hukuksal uyum isterlerine uygun olarak Arıkanlı Holding tarafından
kuruluş bünyesinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve
uygulanmaktadır.
Arıkanlı Holding çalışanlarından, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine
aykırı olarak başkasına açıklamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu
yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceğine ilişkin gerekli
taahhütler alınmaktadır.
Arıkanlı Holding tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere,
kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik
tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına
ilişkin hükümler eklenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi
Arıkanlı Holding, alacağı teknik ve idari tedbirler bakımından tedbirlerin işleyişi ile ilgili olarak
gerekli denetimleri yapmaya ve yaptırmaya yönelik sistemleri kurgulamaktadır. Bu denetim
sonuçları Arıkanlı Holding’in iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve
alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
Arıkanlı Holding tarafından; iş birimlerinin, iş ortaklarının ve tedarikçilerinin kişisel verilerin
korunması ve işlenmesi konusunda farkındalıklarının artırılması ve denetimi konusunda
gerekli süreçler tasarlanmaktadır.

KURUM İÇİ

4.

Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler
Arıkanlı Holding, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde
edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na
bildirmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda, gerekli iç yapı oluşturulmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Güvenli Şekilde Muhafazasını sağlamak için Alınan Teknik ve İdari
Tedbirler


Şirketimizin veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu
yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma
zorunluluğu Şirketimizin tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri
işleyen kurumlara veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu
bir şekilde sözleşmelerde yapılan güncellemelerle hukuki olarak yükletilmektedir.



Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla
yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve
uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel Verilerin
Silinmesi veya Anonim hale getirilmesi ile ilgili Yazılımlar ile bu süreç yönetilmektedir.



Şirketimiz; Teknik tedbirler kapsamında Bilgi Güvenliğine zarar verecek yazılımlar ve
Siber Saldırılar konusunda Güncel ve Sözleşmeli bir Antivirüs Sistemi kurmuş ve
işletmektedir.



Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli
denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi
kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için
gerekli faaliyetler yürütülmektedir. Bu Denetimler BS 10012 Kişisel Veri Güvenliği
Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi metodolojisine göre
periyodik zamanlarda gerçekleştirilmektedir.



Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin
kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa
sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi
yürütmektedir. Veri Sızıntısı Önleme Yazılımları ile bu süreç yürütülmekte ve kontrol
edilmektedir.

KVKK Güvenlik Şartı
Tedarikçi Sözleşmeleri

Kişisel Veri Sınıflandırma Yönetimi
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Alınan Teknik ve İdari Tedbir
Mccaffe Antivirüs Sözleşmesi
Oracle ERP Yazılım Sözleşmesi
TurkTelekom Fiber Sözleşmesi
Veri Sınıflandırma Yazılımı mevcut değildir.

Bilgi Güvenliği Yönetimi

ISO 27001 BGYS Sertifikası henüz
alınmamıştır.

Siber Saldırı Yönetimi

Penetrasyonn Testi Yapılmamıştır.

Veri Sızıntısı Önleme Yönetimi/DLP

DLP yazılımı mevcut değildir.

PDKS Yönetimi

Meyer Kartlı Geçiş ve Parmak İzi Yönetim
Sistemi Yazılımı

Antivirüs Yönetimi

Mccaffe Antivirüs Uygulaması

Veri Silme/Anonimleştirme Yönetimi

Henüz bir Uygulama bulunmamaktadır.

2.2. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ VE TALEPLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken
bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç
işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.
Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şirketimize
iletmeleri durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırmaktadır. Ancak, gerektiği takdirde Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden KVK
Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;


Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,



Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,



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



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



Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,



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


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



Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.
Kişisel Verilerinin Korunması Kanunun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince, kişisel veri
sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini “yazılı” veya kayıtlı elektronik
posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha
önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak
suretiyle Şirketimize iletmeleri gerekmektedir.
Kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmaları için, kimliklerini tespit edici gerekli
bilgiler, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer bilgiler ve
kullanmak istedikleri haklarına yönelik açıklamalarla birlikte taleplerini, Kanunun 11’inci
maddesinde belirtilen haklarda hangisinin kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Şirketimize
iletmeleri; başvuruların daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.
Bu çerçevede, Şirketimize Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13üncü maddesine dayalı
olarak aynı Kanunun yukarıda belirtilen 11inci maddesindeki hakların kullanılması kapsamında,
yapılacak başvuruların yazılı olarak iletileceği kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanılmak istenen kişisel veri sahibinin
hakkına yönelik açıklamaları içeren talepler; www.arikanliholding.com adresindeki formu
doldurarak, veya formun imzalı bir nüshasını Maslak Mahallesi Gizem SokakNo:7 Maslak Sarıyer
İstanbul Türkiye adresine veri sahibinin kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden
iletilebilir, noter kanalıyla veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de
belirtilen diğer yöntemler ile gönderilebilir veya ilgili form Arikanli@hs01.kep.tr adresine güvenli
elektronik imzalı olarak iletilebilir.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi
tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname
bulunmalıdır.
2.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KVK Kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine
veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir.
Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve
kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
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Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak
işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda,
Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli
kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler sağlanmaktadır.
Özel nitelikli Kişisel veriler konusunda Şirketimizin “Özel nitelikli kişisel verilerin korunması
politikası” esas alınır.
2.4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında
kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine
kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla
işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri
toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11inci maddesi
kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin aydınlatma yapılmaktadır.
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme
hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde
kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda,
Anayasa’nın 20inci ve KVK Kanunu’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin
bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.
Bunun yanında Şirketimiz KVK Kanundaki tüm hususlar ile başta “Hukuka ve dürüstlük” kuralına
uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu Politika
belgesi başta olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme
faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı
sağlamaktadır. Ayrıca Şirketimiz ilgili kişilere; kişilerin “açık rıza” sına başvurduğu zamanlar başta
olmak üzere kendi faaliyetleri ve kanundaki hususlar hakkında birçok farklı yöntemlerle de
bilgilendirmede bulunmaktadır.
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Şirketimiz, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel
verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde
güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde
kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri
işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.
Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel
verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı
olarak işlemektedir.
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Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması
konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun
davranmaktadır.
Çalışan Verilerinin İşlenmesi
Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir.
Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda
belirtilmiştir.
1-Özgeçmiş bilgileri ve referanslar;
İşe başvuru esnasında işe uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacıyla alınan bilgiler olup aynı
zamanda özlük dosyasında tutulmaktadır.
2-Özlük dosyası kapsamında işlenen veriler;
İş Kanunu’nun 75. maddesi gereği işverenler özlük dosyası düzenleyerek, bu belge ve kayıtları
saklamak zorundadırlar. Bu kapsamda Şirketimiz aşağıdaki bilgileri içerir özlük dosyası
hazırlamakta ve saklamaktadır.
Kişisel bilgiler;
Kimlik Bilgileri: Adı Soyadı, TC Kimlik No, Uyruk bilgisi, Nüfus Cüzdan fotokopisi, (İş Kanunu m.
75)
Nüfus Kayıt Örneği, medeni durum bilgisi, fotoğraf, İkametgah / adres bilgileri, banka hesap
bilgileri, cep telefonu ve ev-iş telefonu, e-posta adresi bilgileri,
İş/Eğitim bilgileri;
Diploma bilgileri, Ehliyet, sertifika bilgileri, yabancı dil bilgisi, staj deneyimleri, bilgisayar yeterlilik
bilgileri, daha önce çalışmış olduğu iş yeri bilgileri ve bu iş yerlerindeki işe giriş ve işten ayrılış
tarihleri
Aile Bilgileri;
Aile durumunu bildirir belge (Aile Durum Bildirimi ile işveren tarafından çalışanlara her ay ödenen
asgari geçim indirimi tutarının çalışanlara doğru ödeme yapılabilmesi amacıyla işlenmektedir.)
Acil durumlarda iletişime geçilecek kişi bilgileri
Sağlık Bilgileri;
Sağlık raporu, Kan grubu kartı, istirahat ve iş göremezlik raporları, işe giriş/periyodik muayene
formu, Periyodik sağlık kontrolü gerektiren işler için alınan sağlık raporları,
Çalışanın engelli olması durumunda sakatlık raporu belgesi, sakatlık indiriminden faydalanıyorsa
gelir idaresi başkanlığından alınan indirim yazısı,
Doğum izni, çalışabilir/çalışamaz raporları, doğum raporu, emzirme izni dilekçeleri (İş K.m.74)
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KVKK ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında
Yönetmelik’e göre sağlık verileriniz özel nitelikte veriler olup, Şirketimizde ancak bu kısımda amaç
doğrultusunda işlenecek ve bu formun 4. maddesinde belirtilen hallerde aktarılabilecektir.
Adli Bilgiler;
Adli sicil kaydı
Askerlik bilgileri;
Askerlik durumunu gösteren belge
Performans raporları;
Performans ve verimlilik değerlendirme belgeleri
Diğer bilgiler;
 İş sözleşmesi, SGK işe giriş bildirgesi(5510 Sy.K. m.8),
 Yabancı işçiler için çalışma izni belgesi(4817 sayılı K.),
 Fazla mesai için işçinin onay verdiğini gösteren imzalı belge(İş K. m.41),
 Yıllık izin belgesi (İş K. M. 56/son), ücretsiz izin, mazeret izni ve benzeri izin belgeleri,
 İmzalı bordrolar, ücret pusulaları,(İş K. m.37)
 Engelli işçinin İŞKUR müracaat kaydı evrakı,
 Teslim edilen araç gereçler var ise bunların zimmet belgesi,
 Çalışan hakkında tutulan tutanak, olay tespit formları, işçiden istenen savunma talep
yazısı, işçinin savunması, işçiye verilen uyarılar,
 İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mesleki riskleri, alınması gerekli tedbirler ve
yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirme belgeleri,
 İş kazası tutanağı,
 Geçici görevlendirme yazıları, görev değişikliği veya nakil talep dilekçesi, atama veya terfi
yazıları,
 Çıkış mülakat formu,
 Hizmet öncesi eğitim sonunda yapılan sınav soruları ve sonuç bilgisi,
 Emeklilik yazısı
 SGK işten ayrılış bildirgesi(4447 say. K. m.48/4)
 İbraname,
 Çalışma belgesi(İş K. m.28)
 Fesih bildirimi, istifa dilekçesi, haklı fesih varsa bu durumu kanıtlayan belgeler, işçiye
noterle yapılan bildirimler, işe başvuru formu gibi belge ve kayıtlar.
Yukarıda sıralanan belgeler; işverenin yasal yükümlülükleri ve borçları ile iş sözleşmesinden
kaynaklanan borçları çerçevesinde özellikle işin kanuna uygun; verimli ve doğru yönetimi, işin
kanunlara uygun düzenlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanması, denetim veya
çekişme hallerinde ispat ya da delil bildirme yükünü yerine getirmeye yardımcı olması gibi
amaçlarla toparlanan belgeler niteliğindedir.
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Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen veriler
Eğer kişisel veri iş ilişkisinin bir parçası olarak münhasıran otomatik sitemler vasıtasıyla
işleniyor ise (örn. personel seçiminin bir parçası veya yetenek profillerinin değerlendirilmesi
olarak), Çalışan kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahiptir.
Telekomünikasyon ve internet
Telefon donanımları, eposta adresleri, şirket içi ağlar ile birlikte intranet ve internet, Şirket
tarafından öncelikli olarak işle ilgili görevler için sağlanmaktadır. Bunlar çalışma araçları ve Şirket
kaynaklarıdır. Bu araçlar yasal düzenlemelere ve Şirketin iç yönetmeliklerine uygun olarak
kullanılmalıdır. Telefon ve eposta iletişimi veya intranet ve internet kullanımı ile ilgili genel
denetleme olmamaktadır.BT altyapısına veya bireysel kullanıcılara karşı saldırıları önlemek için
Şirket ağına geçişlerde, teknik açıdan zararlı içerikleri bloke eden veya saldırıların modellemesini
analiz eden koruyucu önlemler alınmaktadır. Telefon donanımlarının, eposta adreslerinin,
intranetin/internetin ve/veya şirket içi sosyal ağların kullanımı, güvenlik nedenlerinden dolayı
sınırlı bir süre saklanmaktadır. Bu verilerin kişiyle ilgili değerlendirmeleri ancak yasal
düzenlemeler veya Arıkanlı Topluluğu yönetmeliklerinin ihlaline ilişkin somut bir şüphenin var
olması halinde yapılmaktadır. Bu kontroller ilgili departmanlar tarafından sadece ölçülülük
prensibinin korunması şartıyla yerine getirilmektedir.
Tedarikçi,Müşteri ve İş ortakları verilerinin işlenmesi
Sözleşmesel ilişki için veri işleme
Müşteriye (müşteri ve potansiyel müşteriler) veya iş ortağına (iş ortağının tüzel kişi olması
halinde iş ortağı yetkilisine) ait kişisel veri ayrıca onay alınmadan bir sözleşmenin kurulması,
uygulanması ve sonlandırılması için işlenebilir. Sözleşme öncesinde – sözleşmeye başlama
aşamasında kişisel veriler; teklif hazırlamak, satın alma formu hazırlamak ya da veri sahibinin
sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili taleplerini karşılamak amacıyla işlenebilir. Sözleşme
hazırlanma sürecinde veri sahipleriyle sağladıkları bilgiler ışığında iletişime geçilebilir.
Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri
işlemleri
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki
yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür
ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal
hükümlere uygun olmalıdır.
Şirketin meşru menfaatine uygun olarak veri işlenmesi
Kişisel veriler, Şirket’in meşru bir menfaati için gerekli olduğunda da ayrıca onay alınmadan
işlenebilir. Meşru menfaatler genellikle yasal (örn. alacakların tahsil edilmesi) ya da ekonomik
(örn. sözleşme ihlallerinden kaçınma) menfaatlerdir.
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3.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK
İŞLENMESİ
Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven
ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin
işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında
kullanmamaktadır.
Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak
işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri
almaktadır.
Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak
belirlemektedir. Şirketimiz kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli
olan kadar işlemektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz
kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.
İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde
işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin
işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların
karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.
İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza
Etme
Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel
verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse
bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için
gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması durumunda kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte, imha
süreçleri çalıştırılmakta veya anonim hale getirilmektedir.
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3.2. KİŞİSEL VERİLERİN SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ
Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen
hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun
bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla
işlemektedir.
Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün
kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer
şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin
dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da
aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri
olması halinde; aşağıdaki şartlar uygulanır.
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de,
her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel
ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası
belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.
Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, uygun
yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.
Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak
işlenebilecektir.
Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik
tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü
korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri
işlenebilecektir.
Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi
mümkündür.
Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri
sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
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Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler
işlenebilecektir.
Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri
sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru
menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri
işlenebilecektir.
3.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin
işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.
KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya
ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu
veriler; ırk, etnik köken, siyasi parti üyeliği, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve
kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu
tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:
o Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel
veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veya veri sahibinin açık rızası var ise,
o

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatına dair kişisel verileri veri sahibinin
açık rızası var ise

3.4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik
önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini KVK
Kanununda belirtilen şartlar dahilinde üçüncü kişilere (Arıkanlı Topluluğu Şirketlerine, iş
ortaklarına ve sair üçüncü kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun
8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
Arıkanlı Holding topladığı kişisel verileri kural olarak üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta,
faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamaktadır. Çalışan, Müşteri ve tedarikçi vesair
şahsıların bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde ve
yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklanmak zorundadır.
Arıkanlı Holding meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVKK’nın 8.
maddesinde belirtilen kişisel veri aktarma şartlarından bir veya bir kaçına dayalı ve sınırlı olarak
kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir.
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Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
Şirketimiz hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri
alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir.
Şirketimiz tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan
edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) 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
(“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır.
Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun
hareket etmektedir.
4. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE
SAKLANMA SÜRELERİ
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında
hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel
verilerinin işlenme amaçlarını kişisel veri sahibine bildirmekte, veri işleme amaçlarını içeren genel
aydınlatma metni internet sitemizde yayınlanmaktadır.
4.1. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU
Şirketimiz nezdinde; Şirketimizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları
doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya
birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen
ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen
bütün yükümlülüklere uyularak ve Politikalarımız kapsamındaki sürelerle sınırlı olarak kişisel
verileri, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.
Şirketimiz bünyesinde oluşturulan Kişisel Verilere ilişkin Kişisel Veri Kategorizasyon tablosu
aşağıdadır:
KİŞİSEL VERİ
KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

İletişim Verisi

Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, adres, eposta, Fax numarası, Ip adresi).

Kimlik Verisi

Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (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, pasaport fotokopisi,çalışan kartı).

Sağlık Verisi

Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Kan grubu,
medikal geçmiş, check-up sonucu, konsültasyon raporu, diyet
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formu,geçirdiği hastalıklar,Sağlık Raporları,SGK rapor ödeme
bilgisi,Sağlık Sigortası verileri,Sağlık Sigortası Kurumu).
Taşıt Verisi

Kişinin araç bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Plaka no, şase no,
motor no, ruhsat bilgisi).

İnsan Kaynakları Verisi

Kişiye ait Personel Özlük Dosyasına baz teşkil eden Adli Sicil,Kredi
Kontrol,Ehliyet
detayları,Referanslara
ilişkin
bilgiler,Vize
detayları,Kimlik Belgesi Detayları,İmza Sirküleri,Banka Hesap
Özeti,Doğum Belgesi veri grubudur.

Görsel/İşitsel Veri

Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur
(Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı, ehliyet fotokopisi/taraması,
kimlik fotokopisi/taraması, pasaport fotokopisi/taraması).

Kişisel
Verisi

Kişiye ait Disiplin Eylemi Detayları,İşten ayrılma mülakat ve
yorumları,Anket yanıtları(Davranışsal ve psikolojik veriyle
Performans
ilgili),Kişisel Gelişim Gözden geçirme detayları,Performans
değerlendirme notu,performans ile ilgili geri bildirimler ve yorumları
içeren veri grubudur.

Finansal Veri

Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap
no, iban no, kart bilgisi, banka adı, finansal profil, mail order formu,
kredi notu).

Biyometrik/GenetikVeri

Kişiye ait biyometrik/genetik verilerin bulunduğu veri grubudur
(Fotoğrafı,Video kaydı,Ses kaydı,Parmak izi, genetik bilgi, damar
izi,İris taraması).

Mesleki Veriler

Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Çalıştığı
kurum bilgisi, Görev Tanımı,İş Birimi Bölüm verileri,Ofis
konumu,bağlı olduğu ve raporladığı yönetici,çalışma saatleri,kıdem
bilgisi,yer değiştirme tarih ve detayları,iş sonlandırma ve fesih
tarihi,sözleşme türü)

Eğitim Verisi

Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur (Diploma notu,
diploma fotokopisi/taraması).

Mal Varlığı Verisi

Kişinin sahip olduğu mal varlıklarının bulunduğu veri grubudur (Tapu
fotokopisi/taraması, araç ruhsatı fotokopisi/taraması).

Seyahat Verisi

Kişinin seyahatlerine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Uçuş
bilgisi, uçuş kartı, tur rotası, mil kart no, konaklama verisi).

Aile/Din/İnanç Bilgisi

Kişinin kökeni ve inancına ait verilerin bulunduğu veri grubudur
(Irk/din bilgisi,Medeni Durumu,Diğer çeşitlilik eşitlik bilgileri,Bağlı
olduğu Dini Kurumlar,tarikatlar).
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4.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirket, KVK Kanunu’nun 5. maddesive 6. maddesindebelirtilen kişisel veri işleme şartları
içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu koşullar;
 Kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması


Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin, Arıkanlı Holding ‘in ilgili faaliyette bulunmasının
Kanunlarda açıkça öngörülmesi



Kişisel verilerin Arıkanlı Holding tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması



Kişisel verilerin işlenmesinin Arıkanlı Holding’un hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması



Kişisel verilerin kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; veri
sahibinin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Arıkanlı Holding tarafından işlenmesi



Kişisel verilerin Arıkanlı Holding tarafından işlenmesinin Arıkanlı Holding’un veya veri
sahiplerinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için
zorunlu olması



Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Arıkanlı
Holding’in meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının
zorunlu olması



Arıkanlı Holding tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri
sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu
olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle
rızasını açıklayamayacak durumda bulunması



Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler
açısından kanunlarda öngörülmüş olması

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri Veri
sahibinin açık rızası kapsamında
Bu kapsamda Arıkanlı Holding kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:
A. Müşteri Verileri:



İş Ortakları ve Topluluk İştiraki Kuruluşlara ilişkin:
Tüzel kişi tam unvanı, VKN veya MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası, bunun
yanında tüzel kişinin yetkilisi gerçek kişinin; adı- soyadı, TC Kimlik numarası, açık adres,
telefon numarası
B. Ziyaretçi Verileri:
Arıkanlı Holding binamızda güvenlik amacıyla kamera kaydı alınmaktadır. 5188 sayılı Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve suç işlenmesinin önlenmesi kapsamında resmi merciler
tarafından kamera kaydı alınması yönünde düzenleyici işlemler yapılabilmektedir.
Güvenlik amacıyla, Genel Müdürlüğümüze gelen ziyaretçilerin ad-soyad, araç plaka no.su ve T.C.
kimlik/pasaport no/ehliyet no.su, giriş-çıkış saatleri; Arıkanlı Holding binasına gelen ziyaretçilerin
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ad-soyad, T.C. kimlik/pasaport no/ehliyet nosu, çalıştığı firma bilgisi ve giriş- çıkış saatleri
kaydedilmektedir.
Şirketimiz tarafından Bina ve Tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden
ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log
kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine
göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep
edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü
yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.
C. Ticari İş İlişkisi Kapsamında Alınan Taraf ve Tedarikçi Verileri:
Şirketimizin üçüncü şahıslarla olan mal ve hizmet alımı, kiralama, taşıt/ortak taşıma, vb. ticari iş
ilişkisi kapsamında tarafların(temsilcilerinin/personelinin) ve ilgililerin ad-soyad, T.C. kimlik no,
kimlik belgesi, imza sirküleri, iletişim bilgileri, ünvan/iş bölümü, yeterlilik belgesi, meslek odası
bilgisi gibi gerekli mesleki bilgileri ve durumun niteliğine göre plaka no. bilgisi, hesap no. gibi
finansal bilgileri, taşınmaz tapusu gibi malvarlığı bilgileri sözleşmenin müzakeresi, kurulması, ifası
ve ispatı amacıyla alınabilmektedir.
İş ilişkisinin türü kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden yukarıda yer verilen tüm bilgiler her
gerçek kişi için söz konusu olmayacak, işin niteliğine göre değişkenlik gösterecektir.
Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Holding hizmetlerinin
verilebilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve
geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz
sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin
sağlanması, ticari ve iş stratejilerinin geliştirilmesi, verilen hizmetlerin analiz edilmesi, karaparanın
aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; İçişleri,Hazine ve
Maliye,Aile ve Çalışma Bakanlıkları, BTK, MASAK,SGK,GİB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi
saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, izninizin olması halinde bu
hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması,
tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi
amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen
şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Arıkanlı
Holding tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.
4.3. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ
Arıkanlı Holding, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu
mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.
Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre
düzenlenmemişse, Kişisel Veriler, Arıkanlı Holding’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı
olarak Arıkanlı Holding’un uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini
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gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale
getirilmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Arıkanlı Holding’in belirlediği saklama
sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil
etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi
amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri
sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen
daha önce aynı konularda Arıkanlı Holding’ya atfen yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak
saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka
amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel
verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler
silinmekte, imha edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu süre zarfında ilgili Kişisel Verilere
Erişim izni sadece ,Veri Sorumlusu tarafından Bilgi Teknolojilerinde Veri İşleyen sıfatıyla görev
yapan kullanıcı yetkilerini düzenleyen kişilerde olmaktadır.
Kişisel verilerin saklanma süreleri yönünden Şirketimizin Veri Saklama ve İmha Politikasında
belirlenen sürelere uyulmaktadır.
5. Arıkanlı Holding TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE
AKTARILMA AMAÇLARI
Arıkanlı Holding, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi
gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.
Arıkanlı Holding, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri
sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

Arıkanlı
Holding’in
ticari
faaliyetlerini yürütürken ürün ve
hizmetlerin satışı, tanıtımı ve
pazarlaması, satış sonrası desteği,
ortak
müşteri
bağlılığı
programlarının yürütülmesi gibi
amaçlarla iş ortaklığı kurduğu
tarafları tanımlamaktadır.
Arıkanlı
Holding’in
ticari
faaliyetlerini
yürütürken
Şirketimizin emir ve talimatlarına
uygun olarak sözleşme temelli
olarak Arıkanlı Holding’a hizmet
sunan tarafları tanımlamaktadır.
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İş
ortaklığının
kurulma
amaçlarının
yerine
getirilmesini temin etmek
amacıyla sınırlı olarak

Şirketimizin tedarikçiden dış
kaynaklı olarak temin ettiği ve
Şirketimizin ticari faaliyetlerini
yerine getirmek için gerekli
hizmetlerin Arıkanlı Holding’a
sunulmasını
sağlamak
amacıyla sınırlı olarak.

Arıkanlı Topluluğu Şirketleri

İlgili mevzuat hükümlerine göre
Şirketimizin ticari faaliyetlerine
ilişkin stratejilerinin ve denetim
faaliyetlerinin
tasarlanması
konusunda
yetkili
olan
hissedarlarımız.
Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri
ve diğer yetkilendirilen kişiler

İlgili mevzuat hükümlerine göre
Şirketimizden bilgi ve belge almaya
yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Arıkanlı
Topluluğu
şirketlerinin
katılımını
gerektiren ticari faaliyetlerinin
yürütülmesini temin etmekle
sınırlı olarak.
İlgili mevzuat hükümlerine
göre
Şirketimizin
ticari
faaliyetlerine
ilişkin
stratejilerin tasarlanması ve
denetim amaçlarıyla sınırlı
olarak
Şirketimizin
ticari
faaliyetlerine
ilişkin
stratejilerin tasarlanması, en
üst düzeyde yönetiminin
sağlanması
ve
denetim
amaçlarıyla sınırlı olarak
İlgili
kamu
kurum
ve
kuruluşlarının hukuki yetkisi
dahilinde talep ettiği amaçla
sınırlı olarak

İlgili mevzuat hükümlerine göre İlgili özel hukuk kişilerinin
Şirketimizden bilgi ve belge almaya hukuki yetkisi dahilinde talep
yetkili özel hukuk kişileri
ettiği amaçla sınırlı olarak

6. ZİYARETÇİLERE İLİŞKİN KVKK BİLGİLENDİRMESİ UYGULAMA ESASLARI
6.1. ARIKANLI HOLDİNG LOKASYONLARINDA YÜRÜTÜLEN KAMERA İZLEME
FAALİYETLERİ
Arıkanlı Holding tarafından Holding binasında yapılan kamera izleme faaliyetleri, Anayasa’ya,
KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.
Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimiz Arıkanlı Holding ve birimlerinde
güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme
faaliyetinde bulunulmaktadır.
Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla
Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.
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Arıkanlı Holding, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti; yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve
şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korunması amacını taşımakta
olup bu kapsamda Şirketimiz Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket
etmektedir.
Şirketimizin bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla
ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır. Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti
kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, müşterilerin
ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini
korumak gibi amaçlar taşımaktadır.
Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK
Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.
Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen
kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera
görüntülerini ise, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevlileri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi
olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan
etmektedir.
Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti
sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler
alınmaktadır.
6.2. ZİYARETÇİ KAYITLARI
Yukarıda belirtilen kamerayla kayıt dışında Şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu
Politika’da belirtilen amaçlarla, Şirketimiz binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının
takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
Misafir olarak Şirketimiz binalarına gelen kişilerin kişisel verileri elde edilirken ya da Şirket
nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz
konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması
amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte veya ilgili kişisel veriler fiziki ortamda
veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.
Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla; Şirketimiz
tarafından Arıkanlı Holding içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize
internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651
Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına
alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya
Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine
getirmek amacıyla işlenmektedir.
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Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi
bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Şirket çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili
kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte
ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik
taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
6.3. İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ
Şirketimiz sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini
ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş
içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik
vasıtalarla (Örn. çerezler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir.
Şirketimiz İnternet sitesi girişinde Çerezlerin kullanımına ilişkin onay bilgisi tüm kullanıcılardan
alınmaktadır.
Şirketimizin yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin
detaylı açıklamalar internet sitemizin “Gizlilik ve Güvenlik” metinleri içerisinde yer almaktadır.
7. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI
Arıkanlı Holding, KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine
uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
hâlinde Arıkanlı Holding’in kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel
veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi konusunda Şirketimizin Kişisel Veri
Saklama ve İmha Politikası esas alınır.
8. KVKK KURUL İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Arıkanlı Holding bünyesinde yürütülmekte olan KVKK Süreçlerinin yönetimi, KVKK Kurulu ve Veri
Sorumlusu ile Veri işleyenler arasındaki ilişkileri düzenleyen çerçeve protokoller aşağıda
sunulmaktadır.
a. Veri Sorumlusuna Başvuru
Kanunun 11. maddesine göre ilgili kişilerin, veri sorumlusuna başvurarak; kendileriyle ilgili kişisel
verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bunları talep etmek, verinin muhtevasının
eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise
silinmesini, yok edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere
bildirilmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesini talep
etme hakları bulunmaktadır.
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Bu kapsamda ilgili kişilerin, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini (m. 11.), öncelikle veri
sorumlusuna iletmeleri zorunludur. Kanun, kişisel verilerin korunması kapsamındaki başvurular
için kademeli bir başvuru usulü öngörmüştür. İlgili kişilerin, sahip oldukları hakları kullanabilmeleri
için öncelikle veri sorumlusuna başvurmaları zorunludur. Bu yol tüketilmeden Kurula şikâyet
yoluna gidilemez. İlgili kişinin talebinin 30 gün içerisinde veri sorumlusu tarafından
cevaplandırılması gerekmektedir.
b. Başvuru ve Cevap Yöntemine İlişkin Kurallar
Arıkanlı Holding’e yapılacak başvuruların şekli konusunda Kanunda iki temel hüküm
bulunmaktadır. Bunlardan ilki yazılı başvurudur. Yazılı başvuru, genel hükümler gereği ıslak imza
içeren belge ile yapılan başvuru anlamına gelmektedir. Buna ek olarak güvenli elektronik imza ile
imzalanan belgeler de yazılı şekil şartını sağlayabilecektir.
Yazılı başvuru haricindeki diğer başvuru yöntemlerinin belirlenmesi konusunda Kanun, Kişisel
Verileri Koruma Kurulunu yetkilendirmektedir. Kurul, çıkaracağı yönetmelik ya da tebliğ gibi ikincil
düzenlemelerle Arıkanlı Holding’e yapılacak başvuruların yöntemini belirleyebilecektir. Bu
kapsamda internet üzerinden bir başvuru sistemi kurulması ya da e-Devlet üzerinden sağlanacak
entegrasyon ile veri sorumlularına başvuru yapılabilmesi gibi çeşitli yöntemlerin kullanılabileceği
öngörülmektedir.
Arıkanlı Holding, kural olarak kendisine yöneltilen talepleri en kısa sürede cevaplandırmak
zorundadır. Ancak bu süre 30 gün ile sınırlandırılmıştır.
Arıkanlı Holding, kendisine yöneltilen talepleri kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklamak
kaydıyla ret de edebilecektir.
Arıkanlı Holding’e gerek yazılı olarak gerekse Kurulun belirleyeceği bir başka yöntemle
başvurulduğunda, Arıkanlı Holding’in cevabı mutlaka ya yazılı olarak ya da elektronik ortamda
gönderilmelidir.
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