
 
 

 
  
 
Veri Sorumlusu: ASGÜM ŞİRKETLER GRUBU  
 
Muratpaşa Mah. Şarampol Cad. Karadeniz İş Merkezi, No:108, Kat: 6 Muratpaşa / Antalya 
 
ASGÜM ŞİRKETLER GRUBU olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanlığı ve SRC Eğitimleri vb. ticari faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin 
işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi, 
çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, iş bağlantılarımızı ve platform kullanıcılarımızı (internet 
sitesi, mobil uygulama kullanıcıları) aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.  
 
Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?  
 
İş Sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve SRC Eğitimleri vb. 
hizmetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi 
toplamaktayız:  
 
1. Kimlik Bilgileri  

2. İletişim Bilgileri  

3. Aile Bireylerine Ait Bilgiler  

4. Mali Veriler  

5. Özlük Verileri  

 
Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor muyuz?  
 
Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisini, iletişim bilgisini ve yukarıda 
sayılan diğer birçok kişisel veriyi; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak 
veya yetkili kılınmış merciin talebi halinde kendileri ile paylaşırız. Ayrıca, bir mahkeme kararı 
ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciin talebi ile kişisel verileriniz talepte 
yetkilendirilmiş kişi veya kurum ile paylaşılır.  
 
Bunun dışında kişisel verileriniz, grup şirketleri ve iş bağlantıları (yükleniciler, tedarikçiler, 
hizmet sağlayıcıları vb.) ile hizmet kalitesini arttırmak amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.  
 
Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?  
 
Kişisel verileriniz yalnızca;  
 
● Açık rızanızın bulunduğu,  

● KVKK’de öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın 
bulunduğu ve  

● KVKK’de öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın 
bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt 
dışına aktarılabilir.  
 
 



 
 

Örneğin; hizmetin yurt dışındaki bir acente aracılığıyla alınması durumunda sözleşmenin ifa 
edilebilmesi için kişisel verilerinizi; ilgili ülkede yeterli korumanın bulunması halinde Kurul’un 
iznine tabi olmaksızın, söz konusu korumanın bulunmaması durumunda ise Kurul’un izniyle 
ve ilgili ilişkinin gerektirdiği amaçlarla sınırlı olarak rızanızı almaksızın yurt dışına aktarabiliriz.  
 
Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?  
 
Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:  
 
● Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu 
veri, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla 
yetkili kılınmış bir idari merciin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı 
olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi durumlar gözetilmek suretiyle, verilerinizin 
saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay-1 yıl gibi bir süre eklenerek verilerin 
saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.  

● Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise 
aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca 
veriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten 
sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir.  

 
● Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini 
talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Saklanma süresine 
ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız 
halinde ise verileriniz derhal veya en geç 30 gün içerisinde silinir.  
 
Kişisel Verileriniz ile Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?  
 
Kişisel verilerinize ilişkin;  
 
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme,  

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,  

● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme,  

● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini 
talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme,  

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve  

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu 
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 
 


