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A. AMAÇ VE KAPSAM
07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanununa (“KVKK”) ve ilgili yasal düzenlemeler ile birlikte kişisel verilerin işlenmesine
ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup; ilgili mevzuata uyum sağlanması amacıyla, Şirketimizce
benimsenen uygulamalar, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, işbu
Politika ile düzenlenmiştir.
Şirketimizin idari, ticari ve organizasyonel faaliyetleri çerçevesinde işlenebilecek kişisel
verileriniz ile; kişisel verilerin işlenmesi ilkeleri, kişisel veri işleme amaç ve şartları, kişisel verilerinizin
yurt içinde ve yurt dışına aktarımı, kişisel verilerinizin imhası ve işlenen kişisel verileriniz üzerindeki
haklarınıza dair uygulama ve esaslar aşağıda sizlere bildirilmektedir.
YERSA SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak (Bundan sonra “YERSA
SENTETİK A.Ş.” olarak anılacaktır.), KVKK ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanması ve kişisel
verilerinizin Kanuna ve diğer düzenlemelere uygun olarak işlenmesi, kullanılması, imhası, aktarımı
vesair hususlarda bu Politika’da belirlenen prosedür ve süreçlere uygun şekilde
davranacağımızı bildiririz.
B. TANIMLAR
Açık Rıza
Anonim Hale Getirme
Kişisel Veri

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Veri Sahibi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Veri İşleyen

Veri Sorumlusu

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür
iradeyle açıklanan rıza.
Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette
kimliği
belirli
veya
belirlenebilir
bir
gerçek
kişiyle
ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
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.
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
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
özel nitelikli kişisel veridir.
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel
verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri
kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan
gerçek veya tüzel kişi.

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ
KVKK’nın 4. maddesi uyarınca düzenlenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara
uygun olarak, Şirketimiz, aşağıda sayılan ilke ve esaslar çerçevesinde kişisel veri işleme
faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
a. Doğru ve Güncel Olma
Şirketimiz, kişisel veri sahibi olarak sizler tarafından sağlanan kişisel verilerin, izinsiz ve
gerçeğe aykırı olarak değiştirilmemesi için gerekli teknik ve idari önlemleri almakta ve
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işlenen veriler ile ilgili bir değişiklik olduğunda veri sahibi tarafından talep edilmesi
halinde, kişisel verinin güncellenmesi için gerekli işlemleri yerine getirmektedir.
b. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygunluk
Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme fiilleri, KVKK ve
yapılan iş gereği uyulması zorunlu olan diğer kanun ve düzenlemelere uygun olarak
gerçekleştirilmektedir.
c. İşleme Amacıyla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Şirket faaliyetleriyle örtüşmeyen, bu faaliyetler çerçevesinde gerek duyulmayan ve
işleme amacını aşacak nitelikteki kişisel veriler Şirketimiz tarafından işlenmemektedir.
d. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, size bildirilen işleme amacına uygun olarak
ve bildirilen çerçevede işlenmektedir.
e. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar
Muhafaza Edilme
Şirket faaliyetleri çerçevesinde, KVKK, ilgili diğer kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde
işlenen kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenen kişisel verinin niteliği
gereği saklanması gereken süreler kadar muhafaza edilmektedir.
D. KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI VE İSTİSNAİ HALLER
- KVKK’nın 5. maddesi uyarınca Şirketin idari, ticari ve organizasyonel faaliyetleri
çerçevesinde işlenecek genel nitelikli kişisel veriler;
a) Veri sahibinin açık rızasının alınması şartıyla veya
b) Kanunlarda açıkça öngörülmüş olan,
c) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için zorunlu olan,
d) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olan
e) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan
f) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olan,
g) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesi zorunlu olan,
h) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesi zorunlu olan hallerden biri mevcut ise veri sahibinin açık
rızası alınmaksızın işlenebilir.
- KVKK’nın 6. maddesi uyarınca Şirketin idari, ticari ve organizasyonel faaliyetleri
çerçevesinde işlenecek özel nitelikli kişisel veriler;
a) Veri sahibinin açık sızası alınmadığı takdirde işlenmeyecek,
b) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler hariç olacak şekilde, kanunlarda
öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecek,
c) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli veriler ise kamu sağlığının korunması,
koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
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finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla veri sahibinin açık rızası alınmadan
işlenebilecektir.
E. KİŞİSEL VERİ TASNİFİ

Kimlik Bilgisi

İrtibat Bilgisi

Özlük Bilgisi

Banka Hesap Bilgisi

Öz Geçmiş Bilgisi

Nüfus cüzdanınızda yazılı bulunan; isim, soyadı, anne adı, baba adı,
doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, din, kan grubu, kayıtlı olunan
il, ilçe ve mahalle ve bunlarla sınırlı olmaksızın nüfus cüzdanınızda
yazılı bulunan bilgiler.
Tarafınızla iletişim kurulabilmesi için sizden istenen ya da sizin
verdiğiniz; ev telefonu numarası, cep telefonu numarası,
ikametgah adresi ya da diğer adres bilgisi, e-posta adresi,
yakınlarınızın cep telefonu numarası bilgisi, araç plakanız gibi
iletişim verileriniz.














Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Nüfus kayıt örneği,
İkametgâh Belgesi,
Sağlık raporu,
Diploma fotokopisi,
Adli sicil kaydı,
Vesikalık fotoğraf,
Aile durumunu bildirir belge,
Askerlik durum belgesi,
İş Sözleşmesi / Hizmet Sözleşmesi,
SGK işe giriş bildirgesi ,
Adli sicil kaydınız (sabıka kaydınız),
Sağlık durumunuza ilişkin bilgi ve belgeler.

Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı ve banka kartına
ilişkin sair bilgiler.

Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Şirketimiz tarafından talep
edilen ya da tarafınızdan verilen eğitim bilgileriniz, eğitiminize
ilişkin okul bilgileri, sertifika bilgileri, eğitim durumu ve eğitimleriniz
hakkındaki bilgileriniz,

Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Şirketimiz tarafından talep
edilen ya da tarafınızdan verilen iş deneyimlerinize ilişkin yer, tarih
ve süre bilgileri, daha önce çalıştığınız iş ve göreve ilişkin bilgiler,
çalışma deneyimlerinize ilişkin her türlü bilgiler,

Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Şirketimiz tarafından talep
edilen ya da tarafınızdan verilen fotoğrafınız,

Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Şirketimiz tarafından talep
edilen ya da tarafınızdan verilen sürücü belgeniz ve sürücü
belgenizde yazılı bulunan bilgiler,

Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Şirketimiz tarafından talep
edilen ya da tarafınızdan verilen referanslarınız ve referanslarınıza
ilişkin bilgiler.

F. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
YERSA SENTETİK A.Ş. olarak Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel verilerinizin KVKK ve
ilgili mevzuata uygun olarak muhafaza edilmesi güvenliğinin sağlanması için gerekli görülen
teknik ve idari tedbirleri, gerekli teknolojik alt yapı çerçevesinde yerine getiriyor; bu doğrultuda
veri ihlali, yetkisiz erişim, veri kaybı, verilerin izinsiz değiştirilmesi ve sair tehditlere karşı önlem
alarak gerekli denetimleri gerçekleştiriyoruz.
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Bu kapsamda, mevcut risk ve tehditleri tespit ediyor, çalışanlarımızı eğiterek farkındalık
çalışmaları gerçekleştiriyor, kişisel veri güvenliğine ilişkin politika ve prosedürleri belirliyor, kişisel
veri minimizasyonunu sağlıyor, veri işleyenler ile gerekli gizlilik sözleşmelerini oluşturuyor; siber
güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik duvarı ve güncel anti-virüs programları kullanıyor,
mevcut yazılım ve donanımlarımızı yapılandırıyor, yazılım güncellemelerini ve denetimlerini
gerçekleştiriyor; kişisel veri içeren fiziki ve elektronik ortamların güvenliğini sağlıyor, anahtar
yönetimi, erişim logları, kullanıcı hesap yönetimi, sızma denetimi ve şifreleme yöntemleriyle veri
güvenliğinizin yetkisiz kişilerce ihlal edilmesini önlemek adına gerekli tedbirleri alıyoruz.
G. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, şirket faaliyetlerinin ve kanundan doğan
getirilebilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

yükümlülüklerin

yerine

Bu doğrultuda,
a. Müşteri, Muhtemel Müşteri ve İş ve Çözüm Ortaklarına Ait Kişisel Veriler Bakımından

 Tedarikçi ve iş ortaklarımız ile daha etkili hizmet sunabilme; hukuki ve mali süreçleri



yürütebilme,
İş yeri güvenliği, ticari güvenlik ve ekonomik güvenliğin sağlanması,
Şirketimiz tarafından sunulan hizmetin geliştirilebilmesi ve ürün memnuniyetinin
sağlanabilmesi adına ilgili departmanlarımızca gerekli iş akış süreçlerinin
yürütülebilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

b. Çalışan Adaylarına ve Çalışanlara Ait Kişisel Veriler Bakımından

 Şirket içi düzen, işyeri barışı ve güvenliğinin sağlanabilmesi,
 Çalışanların Şirket kural ve ilkelerine uyumlu şekilde davrandıklarının tespit
edilebilmesi,

 Şirketin elektronik ve elektronik olmayan araç gereç ve cihazlarının kontrol ve


güvenliğinin sağlanabilmesi,
YERSA SENTETİK A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği ofis ve fabrikalarda yürütülecek olan işe
alım süreçleri kapsamında; bu süreçlerin başlatılması, süreç içerisinde gerekli
işlemlerin yerine getirilerek irtibatın sağlanması, sürecin sonlandırılması ve süreç
sonunda alınan karar neticesinde ilgili departman ve çalışan adayına gerekli
bilgilendirmelerin yapılabilmesi,

 İşe başvuru sürecinde çalışan adayının, başvurulan görev için gerekli yeterliliği
sağlayıp sağlayamadığının tespit edilebilmesi ve başvurulan görev için ilgili mevzuat
tarafından öngörülen eğitim, deneyim, sağlık durumuna uygunluğun tespit ve teyit
edilebilmesi,

 Çalışan adayı tarafından beyan edilen niteliklerin kontrolü amacıyla referansların
aranarak bilgi talep edilebilmesi amaçlarıyla çalışanların kişisel verileri işlenmektedir.
H. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINA AKTARIMI
Kişisel verileriniz;

 Şirketimizin verimliliği ile iş ve işçi bulma politikalarının geliştirilebilmesi, sürdürülebilirliğin
sağlanabilmesi amacıyla çalışmakta olduğumuz iş ortaklarımıza ve kimi zaman üçüncü
şahıslara,
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 Şirket bünyesindeki işlerin ve evrakların idaresi, yönetimi, şirket işlerinin yürütülebilmesi,




şirket politikalarının uygulanabilmesi, iş akışının verimli bir şekilde yönetilip yürütülebilmesi
için, Şirket sunucu ve veri depolama ünitelerine, Oracle uygulamalarına ve yedekleme
sistemlerine,
Müşterilerimizce talep edilen ürün ve hizmetlerin gereği gibi sağlanabilmesi adına YERSA
SENTETİK A.Ş. şube ve fabrikalarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilere, şirket faaliyetleri
çerçevesinde hizmet alınan üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılabilmektedir.
KVKK ve ilgili kanunlar dahilinde bildirimde bulunma yükümlülüğümüz olan hallerde
veya yetkili kurum ve kuruluşlarca talep halinde icra müdürlükleri ya da (her düzey ve
seviyedeki) mahkemelerle ve ilgili Bakanlık ve kamu kurum/kuruluşlarıyla
paylaşılabilecektir.

İ. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, işbu kişisel verilerin işlenme amacı
çerçevesinde ve bu amacı sağlamak için gerekli olan süreler boyunca ve KVKK ve ilgili mevzuat
çerçevesinde öngörülen saklama süresince saklanır.
İşlevini yitiren, saklama süresi dolan, -mevzuat çerçevesinde mümkün olması halinde- veri
sahibince imha edilmesi istenen veriler, KVKK madde 7’de sayılan ve aşağıda tanımları yapılan
kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yöntemlerinden uygun olanı
kullanılarak imha edilir.
-

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve
tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kişisel verilerin yok edilmesi; kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez,
geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi; kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir
surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale
getirilmesidir.

J. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNE TANINAN HAKLAR
Şirketimizin idari, ticari ve organizasyonel faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verileri ile ilgili
olarak veri sahibi, KVKK madde 11. sayılı hakları çerçevesinde, Şirketimize başvurarak;
i. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
vii. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
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K. SON HÜKÜMLER
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketimizin internet adresinde
bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle
Şirketimize teslim etmeniz veya irtibat mail adresine iletmeniz gerekmektedir.
Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda Şirketimize bir
başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç
otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir
maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki
ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Yersa Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İletişim Bilgileri :
Fabrika Adresi
Merkez Ofis Telefon
Numarası
İletişim için internet
sitesi adresi
İrtibat Maili

Kepsut Yolu 18.Km 10660 Balıkesir / TÜRKİYE
+90 266 596 73 00
http://www.yersa.com.tr/
kvkk@yersa.com.tr
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