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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA 
ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ 

Bu Aydınlatma Metni, ORTEM ELEKTRONİK A.Ş.’nin çalışanları ve stajyerlerinden elde edilen 
kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 
uyarınca veri sorumlusu olan ORTEM ELEKTRONİK A.Ş tarafından kişisel verilerinizin toplanma 
şekilleri, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinin amaçları ile hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa 
buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek 
ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. 

ORTEM ELEKTRONİK A.Ş. ile paylaştığınız ya da üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Verilerinizin 
ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç 
çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde; bildirildiği şekliyle kişisel verilerin 
doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, 
yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile 
paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, 
devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilginize 
sunarız.  

1. TANIMLAR ve KISALTMALAR 

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen; 

Şirket    : ORTEM ELEKTRONİK A.Ş’yi, 

Çalışan    : Şirket nezdinde belirli veya belirsiz süreli iş akdi kapsamında çalışan 
personeli ve stajyerleri,  

Kişisel Veri   : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel Verilerin İşlenmesi : 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 işlemi, 

Kişisel Veri Sahibi  : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, 

KVKK    : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ve ilgili diğer yasal mevzuatı, 

Veri İşleyen   : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel 
Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,  

Veri Sorumlusu  : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

Şirket ile aranızdaki ilişki ve Kişisel Veri’lerinizin işlenme nedenine göre çeşitleri ve sayıları değişiklik 
gösterecek olmakla birlikte; Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen 
Kişisel Veri’ler aşağıda kategorilendirilmiştir:   
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Kimlik Verileri  : Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, nüfus 
cüzdanı kopyası 

İletişim Verileri  : Cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, e-posta adresi, ikamet bilgileri 

Lokasyon   : Şirket aracı kullanan personelin araç takip sistemi kayıtları 

Finansal Veri   : Maaş bilgisi, hesap numarası, bordrolar, prim hak edişleri, üçüncü 
şahıslardan gelen haciz ihbarnameleri, asgari geçim indirimi bilgisi, işveren katkılı bireysel emeklilik 
katılım bilgileri, BES otomatik katılım bilgileri, en son iş yerinden aldığı kümülatif vergi matrahı,  

Eğitim Verileri  : Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, 
eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, özgeçmiş  

İş Deneyimi Verileri  : Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, geçmiş iş deneyimleri 
(önceki çalıştığı şirket ve kurum isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı), ilk işe giriş tarihini 
gösterir SGK belgesi 

Görsel ve İşitsel Veriler : Gerçek kişiye ait fotoğraf, video veya kamera kayıtları 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler : Sabıka Kaydı, sağlık raporu, engel durumu, kan grubu, doğum açılış, 
kapanış ve doğum raporu, sigara kullanım durumu  

Diğer Veriler   : İzin bilgisi, işe giriş çıkış PDKS kayıtları, medeni hali, servis 
kullanımında binilen durak bilgisi, sürücü belgesi verileri, hobiler, maaş beklentileri, seyahat engeli olup 
olmadığına ilişkin bilgi, fazla mesai rızası, askerlik durumu, acil durumlarda aranacak yakınlarının 
iletişim bilgisi, referans bilgileri, genel yetenek ve kişilik envanteri, sakatlık indirimine ilişkin vergi 
dairesi bildirimi,  

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ  

Kişisel verileriniz, kanunda açıkça öngörülen sebeplerle, sözleşme kurulmasının ve/veya ifasının 
gerektirmesi sebebiyle ve çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi amacıyla ve meşru menfaati gereğince, bizzat tarafınızdan Kişisel Veri’lerin tarafımıza 
iletilmesi suretiyle; istihdam ve danışmanlık şirketleri gibi istihdam sağlama platformları aracılığıyla 
sağlanmaktadır. 

Öte yandan, birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve 
sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz; Şirket'in iş takibini 
gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler 
(PDKS) aracılığıyla; işyeri güvenliğini amacıyla size tedarik edilen araçlardaki takip cihazları 
vasıtasıyla; işyeri güvenliği sağlamaya yönelik işyeri binasına ve proje alanlarına yerleştirdiğimiz 
kameralar ve Şirket etkinliklerinde alınan görüntü kayıtları aracılığıyla; hukuki yükümlülüğümüzü 
yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla ve 
Şirketimize idari kurum ve kuruluşlardan iletilen tebligat ve bildirimler vasıtasıyla ve grup şirketlerimiz 
ile iştiraklerimizden aktarım yolu ile  toplanmaktadır.  
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Ayrıca kişisel verileriniz güvenlik amacıyla ve/veya Şirket’in meşru ticari çıkarlarını korumak veya 
şüphelenilen veya gerçek yasa ihlallerini, çalışma koşullarının ihlallerini veya Şirket’in iş ilkeleri veya 
Şirket politikalarına uymama durumlarının engellenmesi veya araştırılması için Şirket tarafından 
kullanılabilir. Yukarıdaki amaçlarla ve ilgili yasalarla izin verildiği sürece, iş ilişkisi sırasında Şirket’in 
genel iş ilkelerini veya politikalarını veya diğer ilgili yasaların ihlal edildiğine dair oluşan şüpheleri 
destekleyen bilgilerin elde edilmesi durumunda, aşağıdaki tedbirler alınabilir: 

• Gönderilen, erişim sağlanan, görüntülenen veya saklanan verilere ve mesajlara erişmek, 
araştırmak, izlemek ve bunları arşivlemek (kurumsal e-postadan gönderilenler dahil); 

• Telefon kayıtlarını incelemek; 

• Fiziksel, video veya elektronik takip gerçekleştirmek, çalışma alanını aramak (örneğin dosya 
dolapları, masalar ve ofisler, kilitli olsalar dahi); 

• Kolluk kuvvetlerine muhtemel yasadışı davranışa işaret eden ve aramalarda elde edilen bilgileri 
açıklamak. 

Son olarak, güvenlik sebebiyle, aynı zamanda kişisel verileriniz video veya diğer elektronik, dijital veya 
kablosuz takip sistemi veya cihazı (örneğin CCTV, anahtarla giriş sistemleri) aracılığıyla kaydedilebilir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN 
İŞLENME ŞARTLARI ve AMAÇLARI 

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ne konu Kişisel Veri’lerinizi, 

• Çalışanların işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yapılması 
• Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması 
• Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması, çalışanlara maaş ve yan hak ödemelerinin 

yapılması, 
• Performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirme sistemleri,  
• İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve diğer her türlü 

mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışan özlük dosyasının 
oluşturulması, SGK ve İŞKUR bildirimlerinin yapılması, zorunlu bireysel emeklilik sigortası 
hesabı açılmasının sağlanması, işveren katkılı bireysel emeklilik katılımı işlemlerinin 
tamamlanması, 

• Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrol edilmesi, 
• İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, adli ve idari 

mercilerden gelen müzekkerelere cevap verilmesi, çalışanlara yasal tebligatların yapılması, 
• İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması, İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, işyeri 

güvenliğinin sağlanması ve acil durumlarda müdahale edilmesi,  
• Şirketin aldığı denetim ve danışmanlık hizmetlerinin ifası, 
• Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,   
• Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması, organizasyon şemasının 

belirlenmesi,  
• Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması,  
• Şirket içinde kullanılan ERP sistemleri, dijital ortam ve uygulamaların efektif kullanılması,  
• Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, 

gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler 
sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi  
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• Şirketimizin tanıtım ve sunumlarında yer verilmesi ile kurum için intranet alanlarına eklenmesi, 
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve Şirketin çalışanlara yönelik etkinliklerinin planlanması ve 

yürütülmesi  
• Girişi özel izne tabi proje alanlarına giriş yapmak üzere giriş ve kimlik kartlarının 

düzenlenmesi,  

amacıyla işlenmektedir.  

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve 
herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Şirketin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İş  
Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik 
Bildirme Kanunu ve bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği 
ölçüde adli ve idari kurum ve kuruluşlar ilgili kurum veya kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.   

Yasal sınırlamalar çerçevesinde, Şirketin eğitim, denetim, insan kaynakları, muhasebe, yazılım gibi 
danışmanlık ve seyahat organizasyonu hizmetleri aldığı gerçek ve tüzel kişilerle, bankalarla, noterlerle 
ve alt işverenlik ilişkisi oluşan hallerde Şirketin Müşterisi olan gerçek ve tüzel kişiler ile 
paylaşılabilecek ve yasal mevzuata uygun biçimde iş ortaklarına, iştirak şirketlerine, hissedarlara 
aktarılabilecektir. 

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim 
sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için 
yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. 

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ  

Kişisel verilerinizi korumak için Şirket, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile 
tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak 
verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim 
gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaktadır.  

İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler Şirket bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık 
olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda şirketin Kişisel Veri İşleme, 
Saklama ve İmha Politikası’nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale 
getirilmektedir.  

8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri sahipleri; 

• Kişisel Veri’lerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel Veri’leri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel Veri’lerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veri’lerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
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• Kişisel Veri’lerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin Kişisel Veri’lerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veri’lerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Veri’lerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
• Kişisel Veri’lerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 
giderilmesini talep etme, 
haklarına sahiptir. 
 
Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde 
ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden ya da 
noter kanalıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket’in aşağıda belirtilen adresine iletebilirsiniz.  

Şirket, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda; 

• Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, 
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, 
pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, 
• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, 
• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, 
• Talep konunuzun, 
Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre 
talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. 

 

 

  

 


