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İLKE ÇELİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

ŞİRKET ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 
 

Bu politikada İLKE ÇELİK METAL SAN. VE TİC. A.Ş. (“Şirket”) tarafından,  6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“6698 sayılı kanun”) ve Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 

doğrultusunda Şirketimizde çalışanlara ilişkin hangi kişisel verilerin hangi şartlar altında işlendiğine ilişkin 

bilgilendirme yapılmaktadır. 

1. GİRİŞ 

6698 sayılı kanun uyarınca şirket çalışanlarının ve çalışan adaylarının kişisel verileri, Şirketimiz bünyesinde 

toplanmakta ve toplanan bu veriler işlenmektedir. 

TC Anayasası m.20/3 uyarınca “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. 

Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini 

veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel 

veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına 

ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”  

Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı herkese tanınmış bir hak olup 6698 sayılı yasada kimliği belirli veya 

belirlenebilir gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine cevaz verilmiştir.  

2. İŞLEME AMAÇLARI 

Şirket bünyesinde çalışan personelin veya çalışma adayının kişisel verileri, spesifik olarak; istihdam sağlanması 

için çalışanların ve şirket haklarının ve çıkarlarının korunmasını sağlamak vb. amaçlarla 6698 sayılı kanunun 

4. Maddesinde belirtilen; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, 

açık ve meşru amaçlarla işlenme, işlendikleri amaçlarla bağlantılı ve sınırlı ölçülü olma ilgili mevzuatta görülen 

veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri kapsamında 5. Ve 6. Maddelerine 

uygun olarak işlenmektedir. 

 Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,  

 Etkinlik yönetimi,  

 İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,  

 Şirket personel temin süreçlerinin yürütülmesi, 

 Şubelerin personel temin süreçlerine destek olunması,  

 Şirket finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,  

 Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi,  

 Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

 Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası,  

 Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,  

 Talep ve şikâyet yönetimi,  

 Şube değerlerinin güvenliğinin sağlanması,  

 Şubelere ilişkin mevzuata uyum konusunda destek olunması,  

 Merkez ve şube üst düzey yöneticilerine sağlanacak yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası 

süreçlerine destek olunması,  
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 Şubelerin faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için 

denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,  

 Şubelere şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda destek olunması,  

 Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi,  

 Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,  

 

3. KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU 

Şirketin, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK Kanununun 5. Maddesin de 

belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak başta, kişisel verilerin 

işlenmesine ilişkin 4. Maddedeki genel ilkeler olmak üzere KVK Kanununda belirtilen ilkelere ve 

yükümlülüklere uyularak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, KVK Kanununun 10. maddesi 

uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.  

KİŞİSEL VERİ 
KATEGORİZAYONU 

AÇIKLAMA VERİ SAHİBİ 

Kimlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu 
verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, 
doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı, 
Avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı, ikametgah ve pasaport gibi belgeler ile vergi 
numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 

İletişim Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks 
numarası, IP adresi gibi bilgiler 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 

Lokasyon Verisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin Şirket iş birimleri 
tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, Şubenin ürün ve 
hizmetlerinin kullanımı sırasında veya işbirliği içerisinde olduğumuz kurumların 
çalışanlarının Şirket araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit 
eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri vb. 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 

Aile Bireyleri Ve 
Yakın Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirket iş birimleri tarafından yürütülen 
operasyonlar çerçevesinde, Şubenin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili veya 
Şirket’in ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak 
amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (ör. eş, anne, baba, çocuk), yakınları 
ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 

Fiziksel Mekan 
Güvenlik Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın 
içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; 
kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb. 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 
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KİŞİSEL VERİ 
KATEGORİZAYONU 

AÇIKLAMA VERİ SAHİBİ 

Görsel / İşitsel 
Bilgi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf 
ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar 
hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki 
belgelerde yer alan veriler. 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 

İşlem Güvenliği 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri 
kayıt sistemi içerisinde yer alan; faaliyetler yürütülürken teknik, idari, hukuki 
ve ticari güvenliğin sağlaması için işlenen kişisel veriler. 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 

Risk Yönetimi 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri 
kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve idari risklerin yönetilebilmesi 
için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük 
kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen kişisel veriler 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 

Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketin, kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu 
hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, 
belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN 
numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi 
veriler. 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 

Özlük Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan 
gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin (eğitim, 
sertifika, SGK kayıtları, sabıka kaydı, sağlık raporu, varsa eskiden çalıştığı 
yerlere ilişkin kişisel verileri vb.) elde edilmesine yönelik işlenen her türlü 
kişisel veri. 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 

Çalışan Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; iş başvurusunda bulunmuş veya ticari 
teamül ve dürüstlük kuralları gereği insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda 
Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler. 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 

Çalışan İşlem 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanların veya çalışma ilişkisi içerisinde 
olan gerçek kişilerin işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin işlenen 
kişisel veriler. 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 

Çalışan 
Performans ve 
Kariyer Gelişim 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanların veya Şirketimizle çalışma ilişkisi 
içerisinde olan gerçek kişilerin performanslarının ölçülmesi ile kariyer 
gelişimlerinin Şirketimizin insan kaynakları politikası kapsamında planlanması 
ve yürütülmesi amacıyla işlenilen kişisel veriler. 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 
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KİŞİSEL VERİ 
KATEGORİZAYONU 

AÇIKLAMA VERİ SAHİBİ 

Yan Haklar ve 
Menfaatler 
Bilgisi 
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; Çalışanlara veya Şirketimizle çalışma ilişkisi 
içerisinde olan diğer gerçek kişilere sunulan ve sunulacak yan-haklar ve 
menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanımla ilgili objektif kriterlerin 
belirlenmesi ve bunlara hak edişlerin takibi işin işlenen kişisel veriler. 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 

Hukuki İşlem ve 
Uyum Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve 
borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirket politikalarına uyum 
kapsamında işlenen kişisel veriler. 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 

Denetim, Teftiş 
ve Etik Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketin kanuni yükümlülükleri ve şirket 
politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler. 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 

Özel Nitelikli 
Kişisel Veri  

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen 
veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye 
olunan dernek bilgisi gibi). 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 

Talep/Şikayet 
Yönetimi Bilgisi  

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; Bankaya yöneltilmiş olan her türlü talep 
veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler. 

Çalışanlar,  

Çalışan Adayları 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ 

Şirket, 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 Şirket’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirket’in uygulamaları ve ticari 

yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok 

edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“KVKK”) vermiş olduğu karar uyarınca; “Veri sorumlusunun, halihazırda 

aktif olmayan müşterisinin (ilgili kişi) kişisel verilerinin silinmesi hususundan talebini yerine getirmemesi 

üzerine; Veri sorumlusunun tabi olduğu mevzuat uyarınca işlediği kişisel verileri 10 yıl boyunca muhafaza 

etmesi zorunluluğu bulunduğundan, Kurul tarafından aktif olmayan müşterilerin kişisel verilerinin, Kanunun 

4 üncü maddesinde yer verilen genel ilkelere uygun olarak saklama amacı dışında işlenmemesi gerektiği 

yönünde veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.”  

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat, KVKK’ nun yukarıda bahsi geçen kararı ve Şirket’in 

belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil 
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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 Şirket’e yöneltilen 

taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere 

herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili 

kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler 

silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

5. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Teknikleri  

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri 

Şirket, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin 

ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri 

silebilir veya yok edebilir. Şirket tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda 

sıralanmaktadır:  

1. Fiziksel Olarak Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 

otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin 

sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.  

2. Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital 

ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin 

ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.  

3. Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme: Şirket bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi 

için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha 

kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.  

 

Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri  

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği 

belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Şirket, hukuka 

uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri 

anonimleştirebilmektedir. KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel 

veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında 

olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Şirket tarafından en çok kullanılan anonimleştirme 

teknikleri aşağıda sıralanmaktadır: 

1. Maskeleme: Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak 

kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir. Örnek: Kişisel veri sahibinin tanımlanmasını sağlayan 

isim, TC Kimlik No vb. bilginin çıkartılması yoluyla kişisel veri sahibinin tanımlanmasının imkânsız hale 

geldiği bir veri setine dönüştürülmesi.  

2. Toplulaştırma: Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi 

bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. Örnek: Çalışanların yaşlarının tek tek 

göstermeksizin X yaşında Z kadar çalışan bulunduğunun ortaya konulması.  
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3. Veri Türetme: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta 

ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.  

Örnek: Doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin 

belirtilmesi.  

4. Veri Karma: Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler 

arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.  

 

 

 

 

  


