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            “ CSD İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. 

GENEL  AYDINLATMA METNİ” 

 

 UNVAN                                         :  Csd İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 

ADRES                                          :  Sedat Simavi Sokak No: 22/1 Çankaya-ANKARA 

TELEFON                                      :  0 312 442 70 75 

İNTERNET SİTESİ                         : http://www.csdinsaat.com  

E-POSTA ADRESİ                         : csd@csdinsaat.com 

KEP ADRESİ                                 : csdinsaatithalat@hs01.kep.tr 

          

CSD ĠnĢaat Ġthalat Ġhracat Sanayi Ticaret Ltd. ġti. olarak kiĢisel verilerinizin iĢlenmesinde ve muhafaza 

edilmesinde 6698 sayılı “KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun olmak üzere kiĢisel verilerinizi 

aĢağıda açıklandığı Ģekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde iĢlemekteyiz. ĠĢbu metinle 6698 

sayılı “KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. Madde hükmü uyarınca  kiĢisel verilerinizin iĢlenme 

amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi 

amaçlamaktayız. 

A.Veri Sorumlusu 

6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kiĢisel verileriniz; veri 

sorumlusu olarak CSD ĠnĢaat Ġthalat Ġhracat Sanayi Ticaret Ltd. ġti. (“ġirket” ya da “CSD ĠnĢaat”) 

tarafından aĢağıda açıklanan kapsamda iĢlenebilecektir. 

B.İşlenen Kişisel Veri Kategorileri 

 
KĠMLĠK                                                                         :Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, 
Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik numarası, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Ad-
Soyad Bilgisi 
 

 
ĠLETĠġĠM                                                                     :Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Telefon numarası vb. 
 

 
ÖZLÜK                                                                        :Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, 
Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları, İzin Bilgis 
 
 
HUKUKĠ ĠġLEM                                                           :Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki 
bilgiler  
 

 
FĠZĠKSEL MEKAN GÜVENLĠĞĠ                                  :Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera 
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kayıtları vb. 
 
 
ĠġLEM GÜVENLĠĞĠ                                                     :IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri vb. 

 
MESLEKĠ DENEYĠM                                                   :Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, 
Sertifikalar, Transkript bilgileri vb. 
 
 
SAĞLIK BĠLGĠLERĠ                                                    :Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık 
bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri vb. 
 
 
CEZA MAHKUMĠYETĠ VE GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ :Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin 
bilgiler vb. 
 
 
FĠNANS                                                                      :Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin 
bilgiler vb. 
 
 

RĠSK YÖNETĠMĠ                                                          : Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler 
 
 

 

C. Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız  

6698 KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kiĢisel verileriniz;  

i. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, 

ii. ĠĢlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, 

iii. Doğru ve güncel olarak,  

iv. Belirli açık ve meĢru amaçlar ile 

v. Ġlgili mevzuatta öngörülen veya iĢlendikleri Ģartlar ve amaç dahilinde gerekli olan süre kadar 

iĢlenecektir. 

Bu kapsamda mezkur kiĢisel veriler KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; ġirketimizin 

iĢletmesel faaliyetlerinin, iĢ iliĢkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, iĢe alım 

sürecinin tamamlanması ve Ģirket stratejisinin belirlenmesi, insan kaynakları baĢta olmak üzere 

politikaların oluĢturulması, çalıĢacağı departmana uygunluğunun görevinin ilgili birime uygunluğunun 

tespiti,  çalıĢanların eğitim ve performans değerlendirmeleri, çalıĢanların iç ve dıĢ menfaatleri 

doğrultusunda veri iĢleme faaliyetleri; özlük hakları, servis, bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası 

kapsamında, maaĢ, prim, ikramiye vb. tarzındaki finansal süreçlerin yürütülmesi, kanunlara ve kiĢilerin 

temel hak ve özgürlükleri ve kiĢisel menfaatlerine aykırı olmayacak Ģekilde; Ģirketin meĢru menfaatleri 

doğrultusunda kullanım, hukuki uyum sebepleri (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve sair 

mevzuata uygunluk), yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim, görevlendirme, denetim vb. iĢ gereklilikleri, memnuniyet, 

performans ve benzeri ölçümlerin yapılması, operasyonların yürütülmesi amaçlarıyla iĢlenecektir. 
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D. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

KVKK m. 5 ve m.6 hükümleri gereğince, kiĢisel verileriniz ġirketimiz tarafından yasal mevzuat 

çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleĢmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüĢ 

olması, kiĢisel verilerinizin tarafınızca alenileĢtirilmiĢ olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, 

kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek 

Ģekilde,  ġirketimiz’in meĢru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu 

olması Ģeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak veri entegrasyonu ya da kamera çekimi 

vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluĢabilecek diğer kanallar baĢta 

olmak üzere toplanmakta ve bu suretle iĢlenmektedir. 

E. Açık Rıza Alınmaksızın Kişisel Veri İşlenebilecek Durumlar 

KVKK m. 5 hükmü gereğince kiĢisel veriler ilgili kiĢinin açık rızası alınmaksızın iĢlenemeyecek olup bu 

kurala m.5/2 hükmü gereğince istisna getirilmiĢ bulunulmaktadır. Bu kapsamda; 

i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

ii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik 

tanınmayan kiĢinin kendisinin ya da bir baĢkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için 

zorunlu olması, 

iii)Bir sözleĢmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleĢmenin 

taraflarına ait kiĢisel verilerin iĢlenmesinin gerekli olması, 

iv) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

v) Ġlgili kiĢinin kendisi tarafından alenileĢtirilmiĢ olması 

vi) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri iĢlemenin zorunlu olması, 

vii)Ġlgili kiĢinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meĢru 

menfaatleri için veri iĢlenmesinin zorunlu olması, 

Ģartlarından birinin varlığı halinde, kiĢisel verilerinizin, tarafınızdan açık rızası alınmaksızın iĢlenmesi 

mümkündür. 

F. Kişisel Verilerinizin Aktarılması  

Toplanan kiĢisel verileriniz, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile 

Mevzuat ve ilgili Kanun kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı 

olarak; resmi kurum ve kuruluĢlara hizmetlerinden yararlandığımız, bilgi teknolojileri ve güvenlik 

Ģirketlerine iĢbirliği içinde bulunulan firmalar ile iĢ süreçlerine destek vermeleri maksadı ile ġirket’in bağlı 

bulunduğu grup Ģirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına, hissedarlarımıza, iĢ 

ortaklarımıza, iĢtiraklerimize Ģirket ortaklarına, tedarikçilerine, bankalara  denetim Ģirketlerine, 

avukatlara, arabuluculara, mali müĢavirlere , tedarikçilerimize,bulut hizmet sağlayıcılarına, düzenleyici 

denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt 

dıĢına aktarılabilecektir. 
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Belirtilenlere ek olarak; kiĢisel verileriniz bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmıĢ idari bir 

merciinin talebi ile yetkilendirilmiĢ kiĢi veya kurumlar ile paylaĢılabilecektir. 

ġirket faaliyetleri kapsamında kiĢisel verilerinizin yurt dıĢına aktarılması söz konusu olan hallerde KVKK 

m. 9/2 hükmü kapsamında; Kanun’un 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında 

belirtilen Ģartlardan birinin varlığı ve kiĢisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; a) Yeterli korumanın 

bulunması, b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri 

sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla 

ilgili kiĢinin açık rızası aranmaksızın yurt dıĢına aktarılabilecektir. 

G. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikası  

ġirketimiz, iĢlediği kiĢisel verileri mevzuatlarda, Ģirket prosedürlerinde ve politikalarında belirlenen 

süreler boyunca saklamaktadır. Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiĢ olması halinde; kiĢisel veriler 

Ģirketimizin o veriyi iĢlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak ġirketimizin uygulamaları ve ticari hayat 

teamülleri uyarınca iĢlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki 

uyuĢmazlıklarda delil teĢkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca 

saklanmaktadır. (Ticari veriler 10 yıl, özlük bilgileri 10 yıl boyunca Ģirketimiz nezdinde  saklanmaktadır) 

Sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kiĢisel veriler “Güvenli Ġmha Talimatı” ve ilgili Ģirket 

prosedür ve politikalarında tanımlanan metodlar ile talebe bağlı olmaksızın, yok edilmekte veya anonim 

hale getirilmektedir.  

H. İlgili Kişi Olarak Haklarınız  

KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde, 

a. KiĢisel verilerinizin iĢlenip iĢlenmediğini öğrenme,  

b. KiĢisel verileriniz iĢlenmiĢse buna iliĢkin bilgi talep etme, 

c. KiĢisel verilerin iĢlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d. Yurt içinde veya yurt dıĢında kiĢisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kiĢileri bilme, 

e. KiĢisel verilerinizin eksik veya yanlıĢ iĢlenmiĢ olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

f. KVKK mevzuatında öngörülen Ģartlar çerçevesinde kiĢisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme,  

g. e ve f bentlerinde uyarınca yapılan iĢlemlerin, kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢilere bildirilmesini 

isteme, 

h. ĠĢlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

j. KiĢisel verilerin kanuna aykırı olarak iĢlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın 

giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 
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H.1.Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler; 

1. BaĢvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi. 

2. BaĢvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı ise TC Kimlik Numarası, Türk vatandaĢı olmaması 

durumunda uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası. 

3. BaĢvuru sahibinin, tebligata esas yerleĢim yeri veya iĢ yeri adresi. 

4. BaĢvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks. 

5. BaĢvuru sahibinin talep konusu. 

6. BaĢvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler. 

H.2.Başvuru Yöntemleri 

Yukarıda belirtilmiĢ haklarınıza dayanarak yapılacak baĢvurular bakımından ġirket adresine yazılı olarak 

gönderilecek taleplerin noter kanalıyla yahut iadeli tahahhütlü mektup suretiyle gönderilmesi 

gerekmektedir. E-posta adresine gönderilecek taleplerin, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli 

elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle veya http://www.csdinsaat.com/ sitesinde 

yönlendirilen baĢvuru amacına yönelik geliĢtirilmiĢ bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla, 

csdinsaatithalat@hs01.kep.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. 

Ġletilen baĢvuruların, bu doküman ekinde verilen form üzerinden Türkçe yapılması ve talebin 

tereddütsüzce anlaĢılabilecek açıklıkta yazılması, kimlik bilgileri ve konu ile ilgili belge ve bilgilerin 

baĢvuruya eklenmiĢ olması zorunludur. 

BaĢkası adına yapılan taleplerde talep sahibinin kimlik ve adres bilgilerinin ve talep sahibini temsil 

etmeye yetkili olduğunu gösteren yasal belgelerin eklenmesi zorunludur. 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde baĢvurularınız ücretsiz olarak 

sonuçlandırılacaktır; ancak iĢlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde KiĢisel Verileri Koruma Kurulu 

tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Ġletilen bilgi ve belgelerin 

eksik olması durumunda, bu süre, bilgi ve belgelerin tam bir Ģekilde iletilmesinden itibaren 

baĢlar.Cevaplar adresi CSD ĠnĢaat tercihine göre yazılı olarak talep sahibinin adresine herhangi bir 

posta türüyle yahut e-posta adresine gönderilebilir. 

ĠĢbu aydınlatma formu, CSD ĠnĢaat ile yazılı yahut sözlü olarak akdetmiĢ olduğunuz her türlü 

sözleĢmenin ayrılmaz bir parçasıdır. 

J. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır? 

KiĢisel verilerinize iliĢkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaĢtığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) 

gün içerisinde cevaplanır. BaĢvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri 

baĢvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir. 
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