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BİRİNCİ BÖLÜM 
GİRİŞ 

1. Giriş 
 

Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş.('Yılmaz Redüktör') olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu ('KVK Kanunu') perspektifinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak 

korunması ve işlenmesine azami önem vermekteyiz. Bununla birlikte tüm hedef ve 

faaliyetlerimizde bu bilinçle hareket etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre herkes, 

kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir anayasal hak olan kişisel 

verilerin korunması konusunda, Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve 

İşlenmesi Politikası ('Politika') ile Yılmaz Redüktör müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, 

çalışan adaylarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, işbirliği içinde 

olduğu kurumların çalışanları, hissedarları, yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin 

korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmekteyiz. 

İşbu politika kapsamında ''Veri Sorumlusu''  Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş. olup adresi Atatürk 

Mah. Lozan Cad. No:17 Esenyurt/İstanbul'dur.  

 

1.2. Polikanın Amacı 
 

Bu politikanın temel amacı; Yılmaz Redüktör tarafından hukuka uygun şekilde yürütülen kişisel 

veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen ilkeler ışığında başta 

Anayasa'nın 20.maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kanunun amacına uygun 

olarak kişilerin temel hak ve özgürlüklerini azami derecede korumakla kanunun belirttiği usul ve 

esaslar doğrultusunda şirketimizin yükümlülükleri hakkında müşterilerimiz, potansiyel 

müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, 

işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları, yetkilileri ve üçüncü kişileri 

bilgilendirmektir.  

1.3. Politikanın Kapsamı 
 

Bu politika yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahiplerinin otomatik olan ya da 

herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm 

kişisel verilere ilişkindir.  İşbu politika, tamamıyla (örn. Ziyaretçimiz de olan aktif müşterilerimiz 

gibi) uygulanabileceği gibi yalnızca bir kısım hükümleriyle de (örn. Yalnızca Ziyaretçilerimiz gibi) 

uygulanabilecektir.  



 

 
  

 

 

1.4. Tanımlar 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

İKİNCİ BÖLÜM 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

 

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler 

 
Yılmaz Redüktör, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkeleri benimsemektedir. Bu ilkeler; 

2.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma : Yılmaz Redüktör, kişisel verilerin 

işlenmesi ve korunması yükümlülüğünü yerine getirirken, hukukun genel ilkelerine ve Türk Medeni 

Kanunu Md.2'de düzenlenmiş olan dürüstlük kuralına doğrultusunda hareket etmektedir. 

2.1.2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma : Yılmaz Redüktör tarafından kişisel verilerin işlenmesi 

faaliyeti yürütülürken kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü 

hukuki, idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 

2.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme : Yılmaz Redüktör, kişisel verilerin işlenmesi 

faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. 

2.1.4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma : Yılmaz Redüktör tarafından kişisel 

veriler, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Bu 

kapsamda şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta 

kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır. 

2.1.5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 

edilme : Yılmaz Redüktör kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili ve mevzuatta öngörülen veya veri 

işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır. Bu kapsamda, 

şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp 

öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre 

belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. 

Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler 

Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Sonradan 

kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir. 

 

2.2. Kişisel Verilerin İşlenmesi 

 
Yılmaz Redüktör, kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu'nun 5. ve 6.maddelerinde 

öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.  

 



 

 
  

 

2.3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

 
Yılmaz Redüktör tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları kapsamında kişisel veriler ancak şu amaçla işlenmektedir. Bu amaçlar; kurumsal 

sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, etkinlik ve seminer yönetimi, ürünlere ilişkin 

bakım hizmeti verilmesi, iş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, Yılmaz Redüktör' 

ün personel temin süreçlerinin yürütülmesi, Yılmaz Redüktör' ün finansal raporlama ve risk 

yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, Yılmaz Redüktör' ün hukuk işlerinin icrası/takibi, kurumsal 

iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası, şirketler ve 

ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi, web sitesi üzerinden ürün ve hizmet talebi 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi, web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni 

hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması, müşteri ile kurulan sözleşmenin 

ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından; müşteri tercih, beğeni ve 

ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve müşteriye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması, sözleşme ilişkisi 

kapsamında, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından; doğrudan pazarlama, dijital 

pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak müşteri’nin tercih ve 

beğenisi doğrultusunda ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması, müşteri sorun 

ve şikayetlerinin çözümlenmesi, ticari elektronik ileti iznine istinaden müşteri ile iletişime 

geçilmesi, müşteri memnuniyeti, sadakati ve bağlılığının yaratılması, kurumsal itibar yönetimi, 

medya iletişimi, şirketin tanıtım ve reklamının yapılması, Yılmaz Redüktör' ün ticari ve iş 

stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi, hukuki 

süreçler ve mevzuata uyum, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, 

şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması 

ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, Yılmaz Redüktör'ün faaliyetlerinin prosedürleri ve KVK 

Kanunu kapsamında hazırlanan politikalarına uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli 

operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının 

sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması, alt işveren çalışanlarının sisteme girişinin 

ve takibinin yapılması, iş güvenliği yönünden uygunluğunun tespit ve takip edilmesi ziyaretçi 

kayıtlarının oluşturulması ve takibi. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, 

KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme 

sürecine ilişkin olarak Yılmaz Redüktör tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin 

edilmektedir. 

 

2.4. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 
 

Yılmaz Redüktör, kişisel veri işleme faaliyetlerini KVK Kanunu'nun 5.maddesinde ortaya konulan 

veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Aşağıda öngörülen hallerde açık rıza 

aranmaksızın kişisel veriler hukuki sebebin oluşturduğu sınırlar dahilinde işleyebilmektedir. Ayrıca 

aşağıda sayılan haller dışında veri sahibinin açık rızasını almaktadır. 



 

 
  

 

2.4.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi : 

Yılmaz Redüktör, Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini açık rıza olmasa dahi kanunların 

açıkça öngördüğü hallerde işleyebilir. 

2.4.2. Fiili İmkansızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına 

Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin ya da Bir Başkasının Hayatı veya Beden 

Bütünlüğünün Korunması için Zorunlu Olması:  

Yılmaz Redüktör tarafından, rızanın açıklanamadığı ya da geçerli olmadığı hallerde, kişilerin hayat 

veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin 

kişinin şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir 

durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, 

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verileri işlenebilecektir. Bu bağlamda kan grubu, geçirilen hastalıklar 

ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden işlenebilir. 

2.4.3. Bir Sözleşmeni Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, 

Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması : 

Yılmaz Redüktör tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak Kişisel Veriler 

işlenebilecektir. Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap 

numarası alınabilecektir. 

2.4.4. Yılmaz Redüktörün Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu 

Olması:  

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, 

Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini işleyebilir. 

2.4.5. Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması : 

Yılmaz Redüktör tarafından Kişisel Veri Sahiplerinin kendisi tarafından alenileştirilen bir başka 

ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan Kişisel Verileri, Kişisel Veri Sahipleri 

tarafından alenileştirilen ve böylelikle herkes tarafından bilinebilecek hale gelen bu tür verilerin 

işlenmesinde, korunması gereken hukuki yararın ortadan kalktığı kabul edilmesi sebebiyle 

işlenebilir. 

2.4.6. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması : 

Yılmaz Redüktör hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin 

zorunlu olduğu hallerde Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir.  

2.4.7. Kişisel Veri Sahiplerinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, 

Yılmaz Redüktör Tarafından Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması : 

Yılmaz Redüktör, Kişisel Veri Sahiplerinin Kanun ve Politika kapsamında korunan temel hak ve 

özgürlerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için Kişisel Verilerin 

işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini işleyebilir. 

Şirketimiz, Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve Şirketimiz ile Kişisel 

Veri Sahiplerinin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. 

 



 

 
  

 

2.5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 
 

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya 

ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan kişisel veri “özel nitelikli” olarak nitelendirilmiştir. 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 veriler olarak belirlenmiştir. 

Yılmaz Redüktör, özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesinde KVK Kanunu’nun 6. 

maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Özel nitelikli kişisel 

verilerin kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasak olsa dahi KVK Kurulu 

tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahibinin 

açık rızası olmamasına rağmen özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir. 

2.5.1. Kişisel Sağlık ve Cinsel Hayat Verilerinin İşlenmesi:  

Kişisel sağlık verileri; KVK Kurulu tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak, genel ilkelere 

uygun davranmak, sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan 

birinin varlığı halinde işlenebilecektir. Bu şartlar; kişisel veri sahibinin yazılı açık rızası, kamu 

sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve 

sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimidir. 

2.5.2. Sağlık ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi: 

Bu kapsamdaki veriler, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması veya kanunlarda öngörülen 

hallerde mümkün olacaktır. 

 

2.6. Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 

 
Kanun kapsamında muhafaza edilen verileriniz; ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veya 

işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri zarfında 

muhafaza edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. 

maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talebiniz 

doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin 

Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik tarafından 

belirlenmiş olan koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.  

 



 

 
  

 

2.6.1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Teknikleri 

 

Yılmaz Redüktör 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. Şirketimiz tarafından en çok kullanılan 

silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır: 

- Fiziksel Olarak Yok Etme : Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 

kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken veya yok 

edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi 

uygulanmaktadır. 

-Yazılımdan Güvenli Olarak Silme : Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve 

dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken veya yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak 

biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır. 

-Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme : Yılmaz Redüktör 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 veya yok edilir.  

 

2.6.2. 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. Şirketimiz, 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. Anonim hale getirilerek işlenen 

kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından Politika’nın 10. Bölümünde düzenlenen 

haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır.    

- Maskeleme : Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden 

çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir. 

- Toplulaştırma : Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler 

herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. 

- Veri Türetme : Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik 

oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi 

sağlanmaktadır. 

- Veri Karma : Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler 

ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır. 



 

 
  

 

2.7. Kişisel Verilerin Aktarılması 
 

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde 

düzenlenmiş olup kişisel veri sahibinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçi ve 

yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesi için, kişisel 

verileriniz KVK Kanunu ve buna ilişkin sair yönetmelikler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve 

kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı hallerle sınırlı kalmamak 

kaydıyla, Yılmaz Redüktör tarafından işlenebilecektir. Yılmaz Redüktör, bu bilgileri hizmet aldığı 

üçüncü kişiler, anlaşmalı kurumlar, vekâlet ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, iş 

ortaklarıyla paylaşabilecektir. Ancak, her halükarda istisna halleri hariç olmak üzere kişisel veriler 

kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.  

 

2.7.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarımı 

 

KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt içinde aktarımı işbu 

Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 2. bölümünde belirtilen koşullardan birinin 

sağlanmış olması kaydıyla mümkün olacaktır. 

 

2.7.2. Kişisel Verilerin Yurtdışında Aktarımı 

 

Yılmaz Redüktör, Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak 

Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini yurt dışındaki üçüncü 

kişilere aktarabilir. Kişisel Verileri, KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan 

edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili 

yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK 

Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

3.1. Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü 
 

Yılmaz Redüktör, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde ederken 

kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda şirket tarafından kişisel veri sahiplerine 

kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen 

kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki 

sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla 

ilgili aydınlatma yapmaktadır.  



 

 
  

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesine göre bilgi talep edilmesi durumunda şirket kişisel veri sahibine 

gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Yılmaz Redüktör 'ün KVK Kanunu 28. maddesi uyarınca 

yükümlülüğü bulunmayan durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

-Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,  

-İlgili kişinin 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, halleridir. 

 

3.2. İlgili Kişinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 

 
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, Yılmaz Redüktör' e başvurarak kendisiyle ilgili ; kişisel veri 

işlenip işlenmediğinin öğrenme, kişisel verileri işlemişse 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, KVK Kanunu'nun 7.maddesinde 

öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik 

sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına 

itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde 

zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Yılmaz Redüktör, kişisel veri sahibinin yapmış 

olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde 

ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde şirketimiz 

tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yılmaz 

Redüktör, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını netleştirmek adına kişisel 

veri sahibine başvuru ile ilgili sorular yöneltebilir.  

Yılmaz Redüktör, başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklamak suretiyle 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 istihbarı 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 ve talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması gerekçeleriyle 

reddedebilir. 

Kişisel veri sahibinin başvurusu; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi, orantısız çaba 

gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması, başkalarının gizliliğini tehlikeye atması ve 

KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması durumlarında 

engellenebilecektir. 

 

3.3. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 

 
Yılmaz Redüktör, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi sağlamak ve kişisel verilerin 

tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki 

tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama 

maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. 

 

3.3.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Teknik Tedbirler 

 

Yılmaz Redüktör, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için ; şirket bünyesinde 

gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlemekte, alınan teknik 

önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlamakta ve teknik 

konularda kalifiye personel istihdam etmektedir. 

 

3.3.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan İdari Tedbirler 

 

Yılmaz Redüktör tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için ; çalışanlar, 

kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda 

bilgilendirilmekte ve eğitilmekte, tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz 

edilerek bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde 

kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır. Yılmaz Redüktöriş birimlerinin yürütmüş 

olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin 6698 Sayılı Kanun’un aradığı kişisel veri 

işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve 

yürütmüş olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.  

 



 

 
  

 

İş birimlerimiz bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri 

özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve 

uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler 

yoluyla hayata geçirilmektedir. Şirketimiz ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme 

ve belgelere, şirketin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa 

etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların 

farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.    

 

3.3.3. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler 

 

Yılmaz Redüktör tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için teknolojideki 

gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve 

yenilenmekte, iş birim bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve 

yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır. Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç 

denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden 

değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. Virüs koruma sistemleri ve güvenlik 

duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır. Teknik konularda bilgili personel 

istihdam edilmektedir.   

 

3.3.4. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler 

 

Yılmaz Redüktör tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için ; çalışanlar, 

kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda 

eğitilmekte, iş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak şirket içinde kişisel verilere 

erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmakta, çalışanlar, öğrendikleri kişisel 

verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı 

dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği 

konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmakta, kişisel 

verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin 

aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve 

kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.   

 

3.4. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamda Saklanması 

 
Yılmaz Redüktör, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok 

edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama 

maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 



 

 
  

 

3.4.1. Kişisel Verilerin Saklama Süreleri 

 

Yılmaz Redüktör, kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta bir süre öngörülüp 

öngörülmediğini tespit eder. İlgili mevzuatta bir süre öngörülmüşse bu süreye riayet eder; bir 

sürenin öngörülmemiş olması hâlinde kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza eder. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya şirketimizin 

belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil 

etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla 

kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri boyunca saklanabilecektir. İleride kullanılabilme 

ihtimaline dayanılarak şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır. 

 

 

 

 



 

 
  

 

3.4.2. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamda Saklanması İçin Alınacak Teknik Tedbirler 

 

Yılmaz Redüktör tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için ; kişisel verilerin 

güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmakta, teknik 

konularda uzman personel istihdam edilmekte, saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik 

sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği 

ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik 

çözüm üretilmekte ve kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka 

uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.   

 

3.4.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamda Saklanması İçin Alınacak İdari Tedbirler 

 

Yılmaz Redüktör tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için ; çalışanlar, kişisel 

verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmekte, kişisel verilerin 

saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda 

kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel 

verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini 

alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer 

verilmektedir.   

 

3.4.4. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler 

 

Yılmaz Redüktör, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni 

olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel 

veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu 

tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir 

yöntemle ilan edilebilecektir. 

 

3.4.5. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi 

 

Yılmaz Redüktör, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli 

denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları şirketin iç işleyişi kapsamında 

konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler 

yürütülmektedir.    

 

3.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu Uyarınca Hakları 

 

Yılmaz Redüktör, KVK Kanunu’nun 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu 

hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve 

teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.  



 

 
  

 

KVK Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;  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 halinde bunların düzeltilmesini isteme,  KVK Kanunu’nun 7.maddesinde öngörülen 

şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  KVK Kanunu’nun 11. 

Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme,  işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 

edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  kişisel 

verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini 

talep etme haklarının olduğunu açıklar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI, AKTARILMASI, 

AKTARILMA AMAÇLARI VE AKTARILACAĞI KİŞİLER 
 

4.1. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması 

 
Yılmaz Redüktör nezdinde, KVK Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek 

meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK Kanunu'nun 5.maddesinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak KVK 

Kanunu'nda başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere 

KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere 

uyarak işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel 

veriler işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen 

hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da işbu Politika’nın 5. Bölümünde belirtilmektedir.  

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

4.2. Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları 

Kişisel Verileriniz, insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, 

ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi, Şirketimizin ve 

iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Yılmaz Redüktör kurumsal işleyişinin 

sağlanması, sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi faydalandırmak için çalışmaların yapılması, 

sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin talep, ihtiyaç ve isteklerinize göre özel hale getirilerek sizlere 

önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması, internet 

sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, talep ve şikâyetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, 

internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 8. ve 9. 

maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır. 



 

 
  

 

4.3. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler 
 

Kişisel Verileriniz; hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, 

iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni 

yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığı şirketlere güvenlik, sağlık, iş 

güvenliği, hukuk gibi ilgili konularda yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.  

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kişisel Veri Sahiplerinin Sınıflandırılması ve Kişisel Verilerle 

Eşleştirilmesi 
 

5.1. Kişisel Veri Sahiplerinin Sınıflandırılması 

Bu Politika ve Kanunun koruması kapsamından sadece gerçek kişiler faydalanabilmektedir; 

Bu kapsamdaki Kişisel Veri Sahipleri aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır: 

 

 

 



 

 
  

 

5.2. Kişisel Veri ile Kişisel Veri Sahiplerinin Eşleştirilmesi 

Yukarıda tanım ve kapsamları verilen sınıflandırılmış Kişisel Verilerin, sınıflandırılmış Kişisel Veri 

Sahipleri ile eşleştirmesi aşağıda sunulmaktadır. 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 
YILMAZ REDÜKTÖR BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE 

İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ 

VE MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ 
 

6.1. Bina, Tesis Girişlerinde Ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme 

Faaliyeti 
 

Yılmaz Redüktör, güvenlik kamerası ile izleme faaliyetiyle; hizmet kalitesini artırmak, 

güvenilirliğini sağlamak, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak amacı taşımaktadır. 

Şirketimiz bu faaliyeti Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve İlgili Mevzuat ile KVK 

Kanunu'nda yer alan düzenlemelere uygun olarak sürdürmektedir. Kişinin mahremiyetini güvenlik 

amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda(örneğin,tuvaletler vb.) izlemeye 

tabi tutulmamaktadır. Canlı kamera görüntülerini güvenlik görevlileri izleyebilmektedir. Kayıtlara 

sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. 



 

 
  

 

6.2.  Tesis Girişlerinde Ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının 

Takibi 

 
Yılmaz Redüktör' e misafir olarak gelen ziyaretçilerin isim ve soyadları, geliş nedenleri, kimi 

ziyaret edeceği, binaya giriş ve çıkış saatleri kayıt altına alınmaktadır. Misafir giriş-çıkış takibi için 

alınan veriler ilgili fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.  

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 
POLİTİKANIN YÜRÜRLÜLÜĞÜ 

 

İşbu Politika, 20.08.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

İşbu Politika'nın tamamının veya bir kısmının yenilenmesi durumunda Politika'nın revizyonları 

güncellenecektir.  

İşbu Politika, Yılmaz Redüktör web sitesinde ( http://www.yr.com.tr) yayımlanmaktadır. 

 

http://www.yr.com.tr/
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