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KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1) AMAÇ

KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK olarak, anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin
korunması ve hukuksal güvence altına alınması konusunda, sorumluluğumuzun farkındayız ve
kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde kullanımına önem veriyoruz.
Bu politikanın amacı KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK olarak kişisel verileri 7 Nisan 2016
tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na (KVKK) uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için izlenecek
yöntem ve ilkeleri düzenlemektir.
2) KAPSAM

Bu politika, KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin
işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.
Bu politika; ortaklarımızın, yetkililerimizin, müşterilerimizin çalışanlarının, ortaklarının,
yetkililerinin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının, yetkililerinin
ve üçüncü kişilerin işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.
3) POLİTİKANIN UYGULANMASI

Politika, KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK uygulamalarının ilgili mevzuat tarafından ortaya
konulan kurallara göre düzenlenmesinden oluşturulmuştur.
4) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HUSUSLAR

KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK
kişisel verilerin neler olduğunun, bu verilerin
korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin neler olduğunu tespit eden bir risk analizi
yapmakta ve KVKK 12. maddesi uyarınca işlenmekte olan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel
verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik
ve idari tedbirleri almaktadır.
Alınan başlıca tedbirler aşağıdaki gibidir ;
▪

KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme
faaliyetleri bilgi güvenliği sistemleri, teknik sistemlerle ve hukuki yöntemlerle
ilerlenmektedir.

▪

Altyükleniciler ve çalışanlar kişisel verilerin korunması hukuku ve bu hukuka uygun
olarak gerekli önlemlerin alınması konusunda bilgilendirilmektedir.

▪

KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK akdetmiş olduğu sözleşmeler KVKK açısından
incelenmiş ve gerekli görülen değişiklikler yapılmıştır.

▪

Teknolojik gelişmelere uygun şekilde teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler
periyodik olarak kontrol edilmekte, güncellenmekte ve yenilenmektedir.

▪

Saklanma alanlarına yönelik güvenlik sistemleri kullanılmakta, alınan teknik önlemler
periyodik olarak iç kontroller gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar
yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözümler üretilmektedir. Fiziksel ortamda
saklanan dosyalar/çıktılar çalışılan tedarikçi firmalar aracılığı ile saklanmakta ve
sonrasında belirlenen prosedürlere uygun olarak imha edilmektedir.

5) ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için
gerekli faaliyetlerde bulunmakta olup bu verilerin hukuka uygun işlenmesini temin etmek
amacıyla yasal gerekliliklere ve Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlere uyum sağlamak
amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
6) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI
6.1 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Uyulacak İlkeler

KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK tarafından işlenen tüm kişisel veriler, KVKK ve ilgili
mevzuat uyarınca işlenmektedir. KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK, KVKK 4. maddesi
uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve
gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
biçimde kişisel verileri işlemektedir.
6.2 Kişisel Verileri İşleme Amaçları

KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin
elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda KIZIL
DENETİM&DANIŞMANLIK tarafından işlenen tüm kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuat
uyarınca işlenmektedir. KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK, KVKK 4. maddesi uyarınca;
kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve
gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
biçimde kişisel verileri işlemektedir.
KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK tarafından işlenen tüm kişisel veriler, KVKK ve ilgili
mevzuat uyarınca işlenmektedir. KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK, KVKK 4. maddesi
uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve
gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
biçimde kişisel verileri işlemektedir.
6.2.1 Amaçlar

▪

KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK tarafından sunulan hizmetlerin ilgili iş birimleri
tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK
tarafından yürütülen bağımsız denetim, muhasebe hizmetleri ve danışmanlık vb.
hizmetlerin ifası,

▪

KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve
ticari güvenliğinin temini amacı doğrultusunda yürütülen iletişime yönelik idari

operasyonlar, denetçi bağımsızlığı, risk yönetimi ve kalite kontrol amaçları,
▪

KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK İlişki yönetimi, hesap yönetimi, iç finansal
raporlama, bilgi teknolojileri (IT) hizmetlerinin sağlanması, (depolama, barındırma,
bakım, destek, merkezi dağıtılmış server sisteminin kullanılması da bu kapsama dâhildir)

▪

KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması amacı doğrultusunda yürütülen süreçleri ve operasyonları, finans
operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma
operasyonlarının yürütülmesi, (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme,
sözleşme)

▪

KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması, şirket içi sistem ve uygulama yönetimi,

▪

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt
yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

▪

Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası, çalışanlar
için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, çalışanların bilgiye erişim
yetkilerinin planlanması ve icrası, çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,

▪

Finans ve/veya muhasebe ve hukuk işlerinin takibi,

▪

İş faaliyetlerinin ve hizmetlerin satış ve pazarlama ve/veya tanıtımı için pazar
araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

▪

İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, iş
ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

▪

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal risk yönetimi
faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin
planlanması ve icrası, kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

▪

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti
süreçlerinin planlanması ve/veya takibi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,

▪

Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

▪

Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak
yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

▪

Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

▪

Yetenek - kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

▪

Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

▪

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi ve şirket yerleşkesi ve tesislerinin
güvenliğinin sağlanması.

7) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
7.1 Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarımı

KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da
öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde
hareket etmek sorumluluğu altındadır.
KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli
veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu
kadar ki, KVKK ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da

veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli
kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

7
.2 Aktarım Yapılan Kurum Kuruluşlar


Kamu tüzel kişileri ile ilgili mevzuatları kapsamında talep ettikleri bilgiler KVKK 8. maddesi
uyarınca paylaşılır.
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği diğer kişi veya kuruluşlar ise
şunlardır; her türlü kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı
olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında KIZIL
DENETİM&DANIŞMANLIK olarak faaliyetleri yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında
hizmet alınan, işbirliği içinde olunan, program ortağı olan yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer 3.
kişilerdir.
8) 
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI

Kişisel veri sahipleri taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen
yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle hazırlanan
ve 
basvuruformu linkinde bulunan Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak olarak
iletebileceklerdir.
Kişisel veri sahipleri, yukarıda bahsedilen linkte bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı
bir nüshasını noter aracılığı ile Yeni İş Hanı No:28/401 K4. Fatih-Eminönü Çiçek Pazarı Sokak,
İstanbul,adresine iletebilirler.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi
tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname
bulunmalıdır.
Kişisel veri sahibinin, talebini KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK iletmesi durumunda KIZIL
DENETİM&DANIŞMANLIK talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi
sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından
kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.
KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup
olmadığını
tespit
etmek adına
ilgili kişiden bilgi
talep edebilir KIZIL
DENETİM&DANIŞMANLIK
kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları
netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin
başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

8) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI

▪

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama
ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

▪

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da
suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade
özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

▪

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu
kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler
kapsamında işlenmesi.

▪

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak
yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

▪

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli
olması.

▪

Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin
işlenmesi.

▪

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme
veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için
gerekli olması.

▪

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve
mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

▪

Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali
olması.

▪

Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.

▪

Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

9) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER

Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı
dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri
süremezler:
▪

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama
ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

▪

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da
suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade
özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

▪

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini
veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari
faaliyetler kapsamında işlenmesi.

▪

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak

yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
KVKK’nın 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın
giderilmesini talep etme hakkı hariç, 9’da sayılan diğer haklarını ileri süremezler:
▪

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli
olması.

▪

Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin
işlenmesi.

▪

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme
veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için
gerekli olması.

▪

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve
mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

10) DİĞER HUSUSLAR

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde,
öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

