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1 - GİRİŞ 
Bu Politika’nın temel amacı, Alarko Holding A.Ş. (“Alarko” veya “Şirket”) tarafından yürütülen kişisel 

veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunmasına yönelik uygulanan prensipler konusunda 

açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda  

 çalışanlarımız, 

 çalışan adaylarımız,  

 işbirliği yaptığımız şirketlerin çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, 

 müşterilerimiz,  

 potansiyel müşterilerimiz,  

 şirket hissedarlarımız,  

 şirket yetkililerimiz,  

 ziyaretçilerimiz,  

başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen ilgili kişileri bilgilendirerek kişisel veri 

işleme faaliyetlerimizde şeffaflığı sağlamaktır. 

2 - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 

2.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 

Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuki mevzuata ve dürüstlük kuralına uygun hareket 

etmektedir. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gereklilikleri dikkate alınmakta, 

kişisel veriler amacın gerektirdiği ölçünün ötesinde kullanılmamaktadır. 

2.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama  

Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak 

işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri 

almaktadır.  

2.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme   

Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak 

belirlemektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, henüz kişisel veri 

işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.  

2.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde 

işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin 

işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların 

karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir. 
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2.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre 

Kadar Muhafaza Etme 

Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan 

süre kadar muhafaza etmektedir. 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. 

3 - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA ŞARTLARI 

3.1. İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri ilgili kişinin açık rızasıdır. İlgili kişinin açık rızası belirli bir 

konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıkladığı rıza anlamına 

gelmektedir.  

3.2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 

İlgili kişinin kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlenebilecektir.   

3.3. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik 

tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü 

korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri 

işlenebilecektir.  

3.4. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin, sözleşmenin ifası için gerekli olması halinde kişisel 

verilerin işlenmesi mümkündür.  

3.5. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi 

Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için kişisel veri 

işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

3.6. İlgili Kişinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi 

İlgili kişinin kişisel verisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler 

işlenebilecektir.  
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3.7. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu 

Olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin 

kişisel verileri işlenebilecektir. 

3.8. Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri 

için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

3.9. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Şirketimiz tarafından özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla ancak aşağıdaki 

durumlarda işlenmektedir:  

a) İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda 

öngörülen hallerde,  

b) İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu 

sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi 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. 

3.10. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 

Şirketimiz hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli idari ve teknik tedbirleri 

alarak ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. 

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip 

olduğu ilan edilecek ülkelere veya bu bağlamda yeterli korumanın bulunmaması durumunda 

Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt 

ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılmaktadır.  

4 - KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ  

4.1. Veri Sorumlusu ve Kimliği 

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel 

verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Alarko ve 

temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve 

hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişinin sahip 

olduğu hakları konusunda aydınlatma yapılmaktadır.  
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4.2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, 

internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da 

elektronik olarak toplayabilecek ve işleyebilecektir. 

Kişisel verilerinizi; açık rızanızın bulunması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, 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, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, kendiniz tarafından 

alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması için 

zorunlu olması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ile meşru menfaatlerimiz için zorunluluk 

teşkil etmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak, sizlerden veya kamu kurum ve kuruluşlarından, 

fiziksel ya da elektronik ortamda, otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplamakta ve 

işlemekteyiz.  

4.3. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarım Amaçları 

Şirketimiz kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla 

işleyebilmekte ve aktarabilmektedir:  

 Şirketimizin ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için iş birimlerimiz tarafından gerekli 

çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin sürdürülmesi doğrultusunda;  

- Finans ve muhasebe iş ve işlemlerinin takibi,  

- İş faaliyetlerinin ve sürekliliğinin sağlanması, bu bağlamdaki faaliyetlerin plan ve icrası,  

- Kurumsal iletişim faaliyetlerinin plan ve icrası,  

- Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı ve hukuki yükümlülük gereği bilgi verilmesi,  

 Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi doğrultusunda;  

- İnsan kaynakları politikalarımız çerçevesinde iş başvurularının değerlendirilmesi,  

- İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve 

gerekli tedbirlerin alınması, 

- Personelimizin işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması,  

- Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi, 

- Şirket içi eğitim faaliyetlerinin plan ve icrası,  
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- Ücret ve performans durumlarının değerlendirilmesi, bordroların yönetilmesi,  

- Çeşitli insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, 

 Şirketimiz ve Şirketimizle ticari bir ilişkisi bulunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin 

sağlanması doğrultusunda;  

- Şirketimizin demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin sağlanması, 

- Şirketimizin hukuk işlerinin takibi, 

- Şirketimizin yerleşkeleri ve ofislerinin güvenliğinin sağlanması, 

- Şirketimizin iş ilişkilerinin finansal risk süreçlerinin plan ve icrası, 

- Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi. 

4.4. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları 

Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel verileri iş 

ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve 

kuruluşları ile özel hukuk kişilerine yukarıda belirtilen kullanım amaçlarıyla ölçülü olmak kaydıyla 

aktarabilmektedir.  

4.5. Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları 

Kişisel veri sahipleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıdaki haklara 

sahiptirler:  

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 

f) Mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme 

ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 
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g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının 

giderilmesini talep etme. 

4.6. İlgili Kişilerin Haklarını Kullanması 

Taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil 

imza ya da tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini 

kullanmak suretiyle aşağıdaki adreslerimize iletebilirsiniz. 

Posta Adresi: 

Alarko Holding A.Ş. 

Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy 

Beşiktaş/ İstanbul 

Elektronik Posta Adresi: 

kvk@alarko.com.tr 

5 - VERİ GÜVENLİĞİ 
Şirketimiz, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka 

aykırı olarak erişilmesini engellemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik 

düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimizin bu kapsamda 

uygulamakta olduğu çeşitli idari ve teknik önlemler içerisinde kişisel verilerin korunması ve bilgi 

güvenliği eğitimleriyle personelinde farkındalık ve bilinç oluşturulması, teknik konularda yetkin 

personel istihdam edilmesi, erişim yetkilerinin kişisel verilerin asgarileştirilmesi ilkesi 

doğrultusunda belirlenmesi, elektronik sistemlerde virüs koruma ve güvenlik duvarı yazılımları ve 

güvenlik donanımlarının kurulması yer almaktadır. 


