
1-Giriş
Gülermak Çelik Gülermak Çelik Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirke (“Gülermak Çelik”); Gülermak Çelik 

yönem kurulu üyeleri, personeli, Gülermak Çelik’in 

taşeron firmalarının personeli, birlikte iş yapğı 

firmaların temsilcileri, Gülermak Çelik’e hizmet 

sağlayan firmaların personeli, iş başvurusunda 

bulunan adaylar ve Gülermak Çelik tesisleri 

ziziyaretçileri gibi herhangi bir gerçek kişiye ait olan ve 

Gülermak Çelik tarandan işlenen kişisel verilerin, 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK 

Kanunu”) başta olmak üzere ilgili mevzuata (“KVK 

Mevzua”) uygun olarak işlenmesini ve kişisel verisi 

işlenen kişilerin (“İlgili Kişi”) yasal haklarını etkin 

şekilde kullanmasını sağlamaya önem vermektedir.

Gülermak Çelik, faaliyetleri sırasında ve faaliyetleri 

gereği edindiği tüm kişisel verilerin işlenmesine; elde 

edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, 

muhafaza edilmesine, değişrilmesine, yeniden 

düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, 

devralınmasına, elde edilebilir hâle gerilmesine, 

sınıflandırılmasına ya da kullanılmasının 

enengellenmesine ilişkin tüm işlemlerini Gülermak 

Çelik-Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Korunmasına 

İlişkin Genel Polika (“Polika”) doğrultusunda 

gerçekleşrmektedir.

Gülermak Çelik faaliyetlerinin devamlılığı için 

gereken ölçüyle sınırlı olmak kaydıyla kişisel veri 

işlemekte; bu verilerin işlenme sebepleri-amaçları, 

kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin 

işlenme şartlarını belirleyen KVK Kanununun 5. ve 6. 

maddelerinde belirlenen sınırları aşmamaktadır.

2-GÜLERAK ÇELİK’in Kişisel Veri 
İşlenmesi/Korunması için Uyguladığı 
Prosedür

ii.Genel Polika

Gülermak Çelik, kişisel verilerin işlenmesi-korunması 

konusunda izlediği genel polika uyarınca;

  İlgili Kişilerden sadece gerekli olan bilgileri, KVK 

Mevzuana uygun olarak kanuni bir yükümlülük, 

işleme şar ve/veya belirli bir amaç doğrultusunda 

talep etmekte,

   Kişisel verisini elde e ği İlgili Kişileri, hangi 

verilerinin hangi amaçla talep edildiği, bu verilerin 

hangi şekilde, hangi amaçlarla ve ne zamana kadar 

saklanıp kaydedileceği, bu verilerin hangi amaçlarla, 

kimlere aktarılabileceği ve İlgili Kişinin hakları 

konusunda aydınlatmaktadır.

  Bir kişisel verinin işlenmesi için açık rıza alınması 

gereken durumlarda, İlgili Kişinin açık rızasını talep 

etmekte, rıza verilmesini hiçbir şekilde bir işlemin 

may not use, and may not take advantage of 

GÜLERMAK ÇELİK-KİŞİSEL VERİLERİN 
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gerçekleşmesi/hizmen sunulması için ön koşul 

haline gererek zorunlu hale germemektedir.

 Elde e ği tüm kişisel verileri, KVK Mevzuana 
uygun olarak işlemekte ve korumakta; bu verilerin 
gizliliği için Kişisel Verilerin Korunması Kurumu 
tarandan belirlenen idari ve teknik tedbirleri 
almaktadır.

  İşlemekte olduğu kişisel verilere ilişkin olarak başta 
kendi çalışanlarını bilinçlendirmekte; çalışanlarının 
kişisel verilere erişim yetkilerini görevlerinin 
gerekrdiği ölçüyle sınırlamakta ve iş sözleşmelerine 
kişisel verilerin korunması ile ilgili taahhütler 
eklemektedir. Bunun yanı sıra, veri aktardığı üçüncü 
kişi ve kurumlar ile de aktarılan kişisel verilerin 
işlenme şeklinin işlenme şeklinin ve gizliliğinin güvence alna 
alınması için sözleşme imzalamaktadır. Gülermak 
Çelik, çalışanları açısından bu süreci yönetebilmek 
adına firma içi disiplin yaprımları belirlemişr.

 Elde e ği kişisel verileri sadece kanunda 
belirlenen süreler boyunca veya bu verilerin 
herhangi bir yolla saklanılmasının/kaydedilmesinin 
gerekği süre boyunca tutmakta; kullanımına gerek 
kalmayan tüm kişisel verileri KVK Mevzuana uygun 
olarak silmekte, yok etmekte veya anonim hale 
germektedir. Gülermak Çelik, bu süreci 
yönyönetebilmek adına kontrol ve imha süreçleri 
belirlemiş, Kişisel Veri Saklama ve İmha Polikası 
oluşturmuştur.

 İlgili kişilerin işlenmekte olan kişisel verilerine 
ilişkin olarak kanunen sahip oldukları haklarını 
kullanabilmeleri için de gerekli prosedürü 
belirlemişr.

ii. Temel Prensipler
Gülermak Çelik, işlemekte olduğu tüm kişisel 
verilerin;







- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların 
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

- Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinin 
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması 
durumunda bunların düzellmesini isteme,

-- Kişisel verilerinin işlenmesini gerekren sebeplerin 
ortadan kalkmış olması şaryla, kişisel verilerinin 
silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle 
gerilmesini isteme,

-- Eksik veya yanlış işlenmiş olması sebebiyle kişisel 
verisinin düzellmesi işleminin; işlenmesini 
gerekren sebeplerin ortadan kalkmış olması 
sebebiyle, kişisel verisinin silinmesi, yok edilmesi 
veya anonim hâle gerilmesi durumlarında bu 
işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme,

-- Kişisel verilerinin münhasıran otomak sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi sureyle aleyhlerine bir 
sonucun ortaya çıkmasına iraz etme,

- Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi 
sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın 
giderilmesini talep etme 

Haklarına sahipr. 
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