
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE 

İŞLENMESİ POLİTİKASI 

 
GİRİŞ 

Kişisel Verilerin Korunması hususu DEMULAŞ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK 

DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

(“Şirket”) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta tüm ulusal ve uluslararası mevzuat 

ile özellikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket 
etmek için azami özen gösterilmektedir. İşbu DEMULAŞ KİŞİSEL VERİLERİN 
İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI (“Politika”) çerçevesinde, şirketimizce işlenen 

kişisel veriler, işleme esnasında uyulacak usul ve kaideler, Kanun’a uyum amacıyla 
benimsenen ve uygulanacak olan prensipler açıklanmakta olup, şirketimizin veri işleme 

faaliyetinin tam anlamıyla şeffaflığı sağlanmaktadır. İşbu Politika ile sorumluluğumuzun 
bilincinde olduğumuzu belirterek, kişisel verileriniz bu Politika’daki usul ve esaslar 
çerçevesinde işlenecek ve korunacaktır. 

  
AMAÇ VE KAPSAM 

 
T.C. Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına 
sahiptir. Anayasa ile güvence altına alınan bir hak olan kişisel verilerin korunması konusunda 
şirket, işbu Politika ile yönetilen; çalışan adaylarının, şirket hissedarlarının, şirket 

yetkililerinin, ziyaretçilerinin, iş birliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve 
yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve 

bunu bir Şirket politikası haline getirmektedir 

 
Bu politikanın temel amacı, Şirket tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ile bu 
verilerin korunması için alınan önlemler hakkında açıklamalarda bulunmak ve müşterilerimiz, 

potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, 
ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, 
hissedarları ve yetkilileri ile üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri şirketimiz 

tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek kişisel veri işleme faaliyetlerimizle ilgili şeffaflığı 
sağlamaktır. 

Politika, Şirket tarafından, şirketimizin çalışanları dışında; müşterilerimiz, potansiyel 
müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, ziyaretçilerimiz, 
tedarikçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri 

ile üçüncü kişilerin kişisel verilerinin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin 
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmesi esnasında uyulacak usul ve 

esaslar ile bu veriler için alınan idari ve teknik tedbirleri kapsamaktadır. 

  

Bu Politikada kişisel verilerin işlenmesinde şirketin benimsediği temel ilkeler şunlardır; 

• 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, 
• 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 

göstermek. 

 
POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 

Şirketimizde, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususunda yürürlükte bulunan ilgili 

kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Politika ile yürürlükte bulunan 
mevzuat arasında uyuşmazlık bulunması durumunda Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın 

uygulanacağını kabul etmektedir. İşbu Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulmuş 
kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırmaktadır. 

İÇERİK VE TANIMLAR 

Bu Politika; çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, 
ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve 

yetkililerinin ve üçüncü kişilerin 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 

Politikanın uygulama kapsamı Politikanın tamamı olabileceği gibi; yalnızca bir kısmı da 
olabilir. 

Bu politika metninde yer alan kavramların tanımları ise şöyledir: 

Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi 
kategorisi. 

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

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette 

kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi 

Çalışan: Şirket personeli 

Elektronik ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, 

değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar 

Elektronik olmayan ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. 

diğer ortamlar 



Hizmet sağlayıcı: Kurum ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya 

tüzel kişi 

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi 

İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu 
olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri 
sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler 

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi 

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin 
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü 
ortam 

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi 

Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte 

oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, 
veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları 
ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, 

yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri 
açıklayarak detaylandırdıkları envanter 

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, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, 

açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da 
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem 

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

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 

Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan 
kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden 
aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi 

Politika: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası 

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri 

işleyen gerçek veya tüzel kişi 

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt 
sistemi 



Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 

sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi 

Veri sorumluları sicil bilgi sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili 

diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından 
oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi 

VERBİS: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi 

Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, 
Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 

 

POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ 

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika, internet sitemizde yayımlandığı gün yürürlüğe 
girer. 

Politikada yenilik ya da değişiklik olursa yürürlük tarihi güncellenecektir. 

Politika Şirketimizin internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri 
sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. 

İşbu Politika, Şirket’in internet sitesinde https://www.demulas.com.tr/tr/ yayımlanır ve kişisel 
veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. 

  

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

  

Şirketimiz işlediği kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için Kanun’un 12. Maddesi 

kapsamında; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere 
hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak 

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari 
tedbirleri almakta ve Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli 
denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. 

Şirketimiz bu kapsamda kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için aşağıdaki tedbirleri 
almaktadır: 

 

 

 

 

 

https://www.demulas.com.tr/tr/


AYDINLATMA METNİ 

  

DEMULAŞ Mühendislik Müşavirlik Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (KVKK), Veri 

Sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, 

kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, kimlere aktarılabileceği ve 

KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz. 

1. Kişisel Veri, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
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 hale getirilmesi, 
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde 
gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır. 

2. 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince, tarafımızca 

işlenmesi zaruri olanlar da dahil olmak üzere, iş sözleşmesi ve diğer formlarda 
tarafımızla paylaştığınız, özlük dosyanız kapsamında yer alan, işyerinde tutulacak her 
türlü tutanak, ifade, savunma tutanaklarınızı, giriş-çıkış kontrollerinizi, kamera 

kayıtlarını kapsayan her türlü kişisel verileriniz başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, 
kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla bugüne değin tarafımızca 

titizlikle işlenmiş ve korunmuş olmakla birlikte, kişisel verilerin tarafımızca işlenmesi, 
korunması ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte (KVKK madde 5/2’de sayılan 

haller hariç olmak üzere) sadece açıkça rıza gösterdiğiniz taktirde mümkün hale 
gelmiştir. Bu kapsamda, iş bu aydınlatma metni ve açık rıza formu ile KVKK 

kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, korunması, gerektiğinde üçüncü kişilere 
aktarılması ve sizlere tanınan haklara ilişkin olarak sizi bilgilendirerek, rıza formunda 
belirtilen kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuatlar uyarınca işlenmesine yönelik 

olarak açık rızanızı talep ediyoruz. 
3. Size ait kişisel veriler, iş sözleşmesinin kurulması, kaydınızın oluşturulması 

mevzuatların tarafımıza yüklediği yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla 
KVKK kişisel verilerin işlenmesi genel ilkelerine uygun olarak, başta iş sözleşmesi ile 
olmak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan, fiziksel veya 

sanal ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde yukarıda 

belirttiğimiz belirli açık ve meşru amaçlar ile ilgili mevzuatlar kapsamında 
yükümlülüklerimiz devam ettiği sürece işlenecek ve korunacaktır. 

4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında; - Kişisel 

veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, - Kişisel 
verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, - Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri 
bilme, - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların 
düzeltilmesini isteme, -Kanunun 7. Maddesinde maddede öngörülen şartlar 

çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, - Kişisel verilerin 
düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - İşlenen verilerin münhasıran 
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 

https://demulas.com.tr/Pagesco/1/34/aydinlatma-metni


sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi 

sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.  

 

 


