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1. VERİ GİZLİLİĞİ TAAHHÜDÜ  

 İşbu Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası (“Politika”), Elite Gaz Teknolojileri İnş. Tur. San 

ve Tic. Ltd. Şti. (Elite Gaz),  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer 

mevzuat ile hayata geçirilen veri koruma yükümlülüklerini yerine getirirken ve ek olarak kişisel 

verileri işlerken Elite Gaz içerisinde ve/veya Elite Gaz tarafından uyulması gereken esasları 

belirlemektedir.  

Elite Gaz kendi bünyesinde bulunan kişisel veriler için yeterli ve makul güvenlik düzeyini 

uygulamayı, kişisel verilerin gizliliğine saygı duymayı ve işbu Politika’ya bağlı olarak 

uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını taahhüt eder.  

2. AMAÇ 

Bu Politika ’nın amacı, Şirketimiz tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri 

işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen süreçler konusunda, 

kişisel verileri işlenen müşterilerimizi, çalışanlarımızı, ziyaretçilerimizi bilgilendirmek, burada 

bahsedilmeyen ancak kişisel veri niteliğine haiz tüm verilerin korunması ve işlenmesi 

politikasını belirlemektir. 

3. KAPSAM 

Bu politika; şirketimiz tarafından işlenen; gerçek kişilere ait tüm kişisel verilere ve bu verilerin 

işlenişiyle ilgilidir. 

Bu Politika; Elite Gaz Teknolojileri İnş. Tur. San ve Tic. Ltd. Şti.  ’nin kişisel verileri işlemekte 

olduğu tüm faaliyetleri kapsayacak olup, her türlü olay ve eylemde uygulanacaktır.  

Bu Politika; anonim hale getirilmiş ya da kişisel veri olmayan veriler hakkında 

uygulanmayacaktır.   

Yeni mevzuatlar ile belirlenmesi durumunda, Elite Gaz Teknolojileri İnş. Tur. San ve Tic. Ltd. 

Şti. kişisel veriler üzerinde yeni mevzuatlara uyumlu olacak şekilde daha yüksek bir güvenlik 

seviyesi sağlayacak ve mevzuat gerekliliklerine uyacaktır.  

Bu Politika’nın Elite Gaz Teknolojileri İnş. Tur. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 

uygulanmasında hukuki bir engel olduğuna kanaat getirildiği durumlarda, Elite Gaz 

Teknolojileri İnş. Tur. San ve Tic. Ltd. Şti. uygulayacağı adımları, gerek görülmesi durumunda 

yeniden belirleyecektir.  

4. TANIMLAR  

KVK Politikası'nda kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:   

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 hâle getirilmesi.  

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.  

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

KVK Kanunu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu  

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu  

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. 

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

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. 

Veri Sorumluları Sicili: KVK Kurulu gözetiminde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

Başkanlığı nezdinde tutulan ve kamuya açık olan Veri Sorumluları Sicili. 

Kişisel Veri Envanteri: Şirketimizin 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. 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER 

a) Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma 

Şirketimiz, Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel 

verileri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.  

b) Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olması  

Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak 

işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamakta, bu doğrultuda gerekli tedbirleri 

almaktadır. Bu kapsamda tüm kişi kategorilerine ilişkin veriler güncel tutulmaya çalışılmakta, 

doğruluğu ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.  

c) Belirli, Meşru ve Açık Amaç İçin İşlenmesi 

Şirketimiz; yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, 

bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından kişisel 

verilerin işleneceği amaç işleme faaliyeti öncesi belirlenmekte ve “Kişisel Veri Envanteri” ne 

de işlenmektedir.  
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d) Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması  

Şirketimiz, kişisel veri niteliğindeki datayı, yürütmekte olduğu faaliyetlerin getirmiş olduğu 

gereklilikler bağlamında işin gerektirdiği kadar ve ilgili yasal düzenlemeler kapsam ve 

doğrultusunda işlemekte olup ilgisiz veya gerek duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden 

kaçınılmaktadır. Sonradan kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti 

yürütülmemektedir.  Bu kapsamda süreçler sürekli gözden geçirilmekte, kişisel verilerin 

azaltılması ilkesi hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.  

e) Kişisel Verilerin Gerektiği Kadar Muhafaza Edilmesi ve Sonrasında Silinmesi  

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, bu kapsamda hukuk ve ceza zamanaşımı sürelerini dikkate almakta ve bir süre 

belirlenmemişse, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 

edilmektedir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel 

veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI  

Şirketimiz tarafından; 

• Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

• Etkin bir müşteri hizmeti sunulması, 

• Birimler veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve 

geliştirilmesi, 

• Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamların güvenliğinin 

sağlanması, 

• Mevzuatta veya Şirketimiz ’in kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen 

değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, 

• Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya 

adli makamlara bildirilmesi, 

• Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, 

• Talep ve soruların cevaplanması, 

• Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,  

• Müşteri istek, öneri ve şikayetlerinin yürütülmesi, 

• İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım 

süreçlerinin yürütülmesi, 

• İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda 

bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi, 

• İnsan kaynakları, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve 

iyileştirilmesi, 

• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz’in meşru 

menfaatlerinin korunması, 

Amaçları ile belirlenen kişisel veriler işlenmektedir.  
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Kişisel veriler yalnızca aşağıda belirtilen yasal dayanaklar kapsamında toplanabilir, işlenebilir 

veya kullanılabilir.    

6.1 Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 

 Kişisel verilerin korunması Anayasal bir hak olup, temel hak ve hürriyetler, özlerine 

dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve 

ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20. Maddesi gereğince, kişisel veriler ancak kanunda 

öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir.  

6.2 Kişisel Verilerin Açık Rıza Alınmaksızın İşlenmesi  

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak 

işlenebilecektir. 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça 

öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir. 

b) 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. 

c) 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. 

ç) Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi: Şirketimizin veri sorumlusu olarak 

hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin 

kişisel verileri işlenebilecektir. 

d) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi: Veri sahibinin, kişisel verisini 

kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. 

e) 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. 

f) 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. 

7. TANIMLAR ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca veri sahibinin açık rızasının bulunması ya da kanunlarda 

açıkça öngörüldüğü hallerde işlenebilir. 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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KVKK’na uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVKK 

tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda 

işlenmektedir: 

• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 

• Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise, kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilir. 

7.1 Çalışanların Verilerinin İşlenmesi  

Yukarıda belirlenen tüm kişisel veri işleme ilkeleri, çalışanların kişisel verileri üzerinde de 

uygulanacaktır.  

8. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI (SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE 

ANONİMLEŞTİRİLMESİ) ŞARTLARI  

KVKK’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 

olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Şirketimiz’ in 

kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya 

anonim hale getirilir. 

KVKK nun 28.maddesine uygun olarak anonimleştirilmiş kişisel veriler araştırma, planlama ve 

istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemler KVKK kapsamı dışında olduğundan kişisel 

veri sahibinin açık rızası aranmaz. 

9. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  

Elite Gaz tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında (kişisel verilerin aktif olarak 

üçüncü kişilerle paylaşılması veya kişisel verilerin üçüncü kişilerin erişime açılması) KVK 

Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun 

hareket edilmelidir.  

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, veri sahibi ile Şirketimiz arasındaki ilişkinin 

türü, niteliği gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, verilerin aktarılabileceği 

üçüncü kişiler, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir: 

• Yetkili kılınan vekil veya temsilciler, 

• Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık alınan 

üçüncü kişiler,  

• Kanunen yetkili düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi merciler. 

10. GİZLİLİK  

Elite Gaz içerisinde kanun kapsamında işlenen kişisel verilerin tamamı gizlidir. Çalışanlar, 

kişisel veriler üzerinde yalnızca kendilerine tanımlanan yetki dâhilinde toplama, işleme, 

aktarım, kullanım, silme, yok etme, anonimleştirme faaliyetlerini yürütebilir. Aksi durumda 

çalışanların bu faaliyetleri yürütmesi yasaktır. Ek olarak, çalışanlar kişisel verileri bireysel veya 

ticari amaçlarla kullanamaz.  
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11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI 

Elite Gaz, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu 

kapsamda Elite Gaz, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla 

işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi 

ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda 

ilgili kişileri bilgilendirir. 

12. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI  

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine 

gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK ’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli 

kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. 

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, 

• KVKK 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, haklarına sahiptir. 

13. VERİ GÜVENLİĞİ 

Kişisel verilerin güvenliği Şirketimizin sorumluluğundadır. Kişisel verilerin kaybolmasına, 

hukuka aykırı olarak işlenmesine, kötüye kullanılmasına, yetkisiz kişilerce her türlü işleme 

alınmasına karşı korunması gerekmektedir. Bu güvenlik önlemleri saklanan kişisel verilerin 

tamamını kapsamaktadır.   

Elite Gaz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve 

uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.  

a)  Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı 

Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler: Elite Gaz kişisel verilerinizi korumak 

amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış ve olası risklere karşı kişisel 

verilerinizi korumaktadır.  

• Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.  

• Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.  

• Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.  
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• Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.  

b)   Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı 

Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler   

• Kuruluş içerisinde bilgi güvenliği operasyonu ve uygulamasının başlatılması ve kontrol 

edilmesi amacıyla bir yönetim çerçevesi kurulmuştur.   

- KVKK Komitesi ve İrtibat kişisi atanmış ve görev tanımları belirlenmiştir.   

-KVKK Başvuru kanalları belirlenmiştir.  

-İhlal, talep/şikayet yönetim iş akışları belirlenmiştir.  

• Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin Ana Esaslar, politika ve prosedürler 

belirlenmiştir.   

-Veri İşleme ve Saklama Politikası oluşturulmuştur.   

-Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası oluşturulmuştur.  

• İşlenen kişisel veriler kapsamında mevcut risk ve tehditler belirlenecektir. 

• Çalışanlar için kişisel veri güvenliği konusunda eğitim ve farkındalık çalışmaları 

yapılmaktadır.  

• Çalışanların ve yüklenicilerin bilgi güvenliği sorumluluklarının farkında olmaları ve yerine 

getirmelerini temin etmek üzere veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumluluklar ile görev 

tanımları belirlenmiştir.   

• Çalışanlar için güvenlik politika, ana esaslar ve prosedürlerine uymaması durumunda 

devreye girecek bir disiplin süreci mevcuttur.  

• Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.   

• Açık rıza alınması gereken süreçler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.  

• İşleme amacı bakımından anılan kişisel verilere ihtiyaç olup olmadığı değerlendirilmekte, 

kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.  

• Verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, durumu en kısa 

sürede ilgili kişiye bildirmek üzere çalışanlar tarafında gerekli önlemler alınmaktadır.  

c) Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda: 

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, 

Şirketimiz bu durumu en kısa sürede (Maksimum 72 saatte) ilgili veri sahibine ve Kurul'a 

bildirecektir.  

14. ŞİRKETİMİZ BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN 

KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ 

Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; Şirketin ve diğer kişilerin 

güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini güvence altına almak amacıyla ve bu politika ile 

sınırlı olmak şartı ile kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu 

doğurmayacak şekilde belirli alanlar kamera ile izlemeye tabi tutulmaktadır. Şirketimiz 

tarafından güvenlik amacıyla yapılan kamera ile izleme faaliyetinde KVKK na uygun hareket 

edilmektedir.  



    
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE 

KORUNMASI POLİTİKASI 

Doküman No: KVKP-01 

Yayın Tarihi: 16.12.2019 

Rev No 00 

Rev Tarihi: - 

Sayfa No 9 / 10 

 

Güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik 

amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kamera ile 

izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli 

teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.  

Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca 

sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi 

gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

15. TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ 

ÇIKIŞLARININ TAKİBİ  

Elite Gaz tarafından, güvenliğin sağlanması ve işbu Politika’da belirtilen amaçlarla, Elite Gaz 

tesisinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde 

bulunulmaktadır.  

Misafir olarak Elite Gaz binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken söz konusu 

kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması 

amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda 

kayıt defterine kaydedilmektedir 

16. İHLAL OLAYLARI  

Elite Gaz’da çalışan her bir çalışan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu 

Politika kapsamında belirtilen kısıtlamalara aykırı olduğunu düşündüğü bir eylem veya olayı 

departman yöneticilerine aktarmak ile yükümlüdür.   

Yapılan bilgilendirmeler sonucunda Elite Gaz KVKK komitesi mevzuatı dikkate alarak ihlal 

eylem veya olaylarına ilişkin olarak ilgili kişi veya yetkili kuruma (KVKK) bildirim yapmakla 

yükümlü tutulmuştur.   

17. SORUMLULUKLAR  

Elite Gaz içerisinde sorumluluklar sırasıyla çalışan, departman şeklindedir. Bu kapsamda;  

a)  Çalışanlar kendi çalışma alanları içerisinde bulunan basılı veya bilgisayar ortamındaki tüm 

kişisel verilerden sorumludur ve bu veriler üzerindeki her türlü işlemede kanunda ve işbu 

Politika’da belirtilen şartlara uyacaktır.  

b) Departman yöneticileri, departmanları içerisindeki çalışanların işlediği basılı veya bilgisayar 

ortamındaki tüm kişisel verilerden sorumludur ve bu veriler üzerindeki her türlü işleme için 

kanunda ve işbu Politika’da belirtilen şartlara departmanının uygun çalıştığını garanti 

etmektedir.  

c) Departmanın yöneticileri, kontroller ve denetimler yaparak kendi departmanlarında işbu 

Politika’nın uygulanmasına katkı verecektir.   

d) Yönetici konumundaki çalışanlar kendi alanlarına giren kişisel veri işleme faaliyetlerinden 

sorumludur ve kişisel verilerin kanuna ve işbu Politika’ya uygun işlenmesini sağlayacaktır.  

e) Departmanlar kişisel veriler ile ilgili yeni veri işleme, veri silme, belirsizlik ve benzeri her 

türlü durumda Elite Gaz  ’ın KVKK Komitesini bilgilendirmek ile yükümlüdür.   
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18. YÜRÜTME  

İşbu Politika’nın yürütülmesinden Elite Gaz tarafından KVK Kanunu düzenlemelerine uygun 

hareket edilmesini ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Standardının yürürlüğünü 

sağlamak için yönetim yapısı kurulmuştur.  

Elite Gaz bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer Politikaları yönetmek 

üzere Şirket üst yönetiminin kararı gereğince Kişisel Verilerin Korunması Komitesi (“Komite”) 

kurulmuştur.  

19. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜLÜĞÜ  

  

İşbu Politika 16.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz tarafından düzenlenerek 

yürürlüğe giren bu politika Şirketimizin internet sitesinde yayımlanır ve bu yolla kişisel veri 

sahiplerinin erişimine sunulur. 

 

 

 

 

  


