MILKMAN
Makine San. Tic. Ltd. Şti.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında
Aydınlatma Metni

 Kişisel Veriler Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme
Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Tasarısı 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edilmiştir. Söz konusu metin 24
Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan
2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir. KVKK’nın
bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlük kazanmıştır. Muhataplara,
kanunda gösterilen usul ve esaslara uyum sağlamak amacı ile 2 yıllık bir uyum süresi
öngörülmüştür. Kanunun amacı kişilik hakları ihlalinin önüne geçmektir.
MILKMAN Makine San. Tic. Ltd. Şti. olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel
verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini
belirlemek amacıyla hazırlanan 6698 sayılı KVKK uyarınca sizi aydınlatmak isteriz.
Bu aydınlatma metni ile amacımız; kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki
nedenleri ve haklarınız konularında sizi en doğru şekilde bilgilendirmektir.
MILKMAN Makine, kişisel verilerinizin Kanuna uygun olarak toplanmasını,
saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla gerekli
güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, MILKMAN MAKİNE tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
Kanunun 4. maddesinde belirtilen ilkeler, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları dahilinde toplanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme.
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Kişisel verilerin işlenme şartları ise şu şekildedir:
(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın
kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) 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 olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ise şöyledir:
(1) 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.
(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda
öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata
ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve
kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen
yeterli önlemlerin alınması şarttır.
MILKMAN MAKİNE bünyesinde kişisel verilerin işlenme sebeplerini sıralamak
gerekirse;
-

Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması amacıyla,
Aranan pozisyona uygun olup olmadığınızın tespiti amacıyla, uygun olmadığına karar
verildiği takdirde benzer pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla,
İş başvurularını kabul etme, değerlendirme amacıyla,
İşe başlama durumunda kanun gereği özlük dosyası oluşturma amacıyla,
İşçilere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasını sağlama amacıyla,
Staj başvurularını kabul etme, değerlendirme amacıyla,
Staja kabul halinde stajyer dosyası oluşturma amacıyla,
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-

-

Personelin istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
amacıyla,
Personellere maaş hesabı açılması, gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi, telefon
verilmesi, telefon hattı verilmesi, yemek kartı verilmesi, otomatik bireysel emeklilik
işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla,
Acil tıbbi müdahaleler amacıyla,
Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya Personelin görevini yerine getirebilmesi
için gerekli sağlık koşullarının takibi amacıyla,
Şirket seyahatlerinin organize edilmesi amacıyla,
Acil durumların varlığı halinde Personelin kendi rızası ile verdiği kişiler ile iletişime
geçilmesi amacıyla,
Personel masraflarının hesaplanması amacıyla,
İşe giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla,
Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla,
Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine
getirilmesi, performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlemek
amacıyla,
Sosyal medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözüm
önerilmesi amacıyla,
Müşteri memnuniyetinin temini ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
amacıyla,
27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin(müşterinin)
bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek amacıyla,
Müşteri talebi doğrultusunda teklif oluşturma, müşteriye özel satış ve pazarlama
faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi amacıyla,
Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin
gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek
amacıyla,
Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik
sözleşme veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri
düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama,
bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla,
Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası
amacıyla,
Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği
süreçlerinin planlanması, denetlenmesi ve uygulanması amacıyla,
Şirketimizin hizmet birimleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası
ve ilişkilerin yönetimi amacıyla,
Şirketimizin taraf olduğu soruşturma dosyası, dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
hukuki danışmanlık alınması amacıyla,
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve
mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi
verebilmesi amacıyla,
İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle ve Kanundan kaynaklanan
yükümlülüklerimiz kapsamında Şirketimizin hizmet birimlerinde kamera
görüntülerinin kaydedilmesi amacıyla,
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Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve
kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla (vergi mevzuatı, sosyal
güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve
güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar),
KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
kapsamında işlenir.

 Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz, Şirketimizin hukuki yükümlülükleri sebebiyle bilgilerinizi istemeye
kanunen yetkili resmi ve idari mercilere 6698 sayılı Kanunda belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bu bağlamda kişisel verileriniz kamu
kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir.
Kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz kurumlara,
akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız
şirketler gibi verilerin korunması amacı ile gizlilik sözleşmeleriyle güvence altına alarak iş
ilişkisi içinde bulunduğumuz üçüncü taraflara (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk ve
benzeri konularda), tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve
kuruluşlara, ve yetkili resmi kurum ve kuruluşlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya
Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan kuruluşlara işbu metinde yer alan amaçlarla sınırlı olarak
Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılabilir.
6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada
açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği
durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da
sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği
6698 sayılı KVKK uyarınca, Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen
veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek,
yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak
tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü
işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli
Kişisel verileriniz,



Şirketimizin internet sitesindeki iletişim formları aracılığıyla ad, soyad, T.C. kimlik
numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgilerin alınmasıyla,
Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış
kanalları, kâğıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve telefon ile iletişim
numaramız gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan,
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Şirketimiz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, staj başvurusu yapmak, teklif
vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel
verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da
mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan,
Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, anket, kampanya
ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen
veriler, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından
paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce iş başvurusu, işe alım, staj
başvurusu, staj kabulü, ürün veya hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak
elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak
işlenmekte, muhafaza edilmekte ve gerektiği takdirde imha edilmektedir.

 Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması
Kişisel verileriniz, Şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nın
12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen
düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirketimiz, kişisel
verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nın 12. Maddesi gereği kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini
engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri
almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde
edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması
KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak
tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin yürürlükteki mevzuattan
doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için çalışanlarımızın, müşterilerimizin,
işçi/personel adaylarımızın, başvurucularımızın doğru ve güncel verilerini paylaşması
gerekmektedir.

 6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde
gereğince Kişisel Veri Sahibinin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:
Kişisel Veri Sahibi, Şirketimize (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;






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 hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
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KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
İşlenen 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, haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma
Metninde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine
göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca
bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. KVK
Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile
ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı
bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

T.C. Sakarya Ticaret Odası’nın 2738 sicil sayısında kayıtlı, 0620100690100001
MERSİS numarasına sahip, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi 2. Yol Numara 5 Arifiye/
Sakarya adresinde bulunan MILKMAN Makine San. Tic. Ltd. Şti., KVKK kapsamında Veri
Sorumlusu’dur.
Şirketimiz tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında
Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.
Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından
herhangi birisine yöneltebilir:
E-posta

: info@milkmanmakine.com

Telefon

: 0090 264 281 11 88

Faks

: 0090 264 281 11 89

AYDINLATILAN
Ad Soyad

:

İmza

:
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