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MURAT   İNŞAAT   TİC.   TUR.   MAD.   LTD.   ŞTİ.   
KİŞİSEL   VERİLERİN   KORUNMASI   VE   İŞLENMESİ   POLİTİKASI   

1. GİRİŞ   

Murat  İnşaat  T�c.Tur.Mad.Ltd.Şt�.   (“Murat  İnşaat”)  �kamet  amaçlı  b�naların  �nşaatı  ve  seyehat             
acentel�ğ�   faal�yet�n�   yürütmekted�r.   

Murat  İnşaat  yürüttüğü  faal�yetlerde  k�ş�sel  ver�ler�n  korunmasına  önem  vermekte  ve  �ş  ve              
�şlemler�nde  öncel�kler�  arasında  kabul  etmekted�r.  Murat  İnşaat  K�ş�sel  Ver�ler�n  Korunması  ve             
İşlenmes�  Pol�t�kası   (“Pol�t�ka”),   6698  sayılı  K�ş�sel  Ver�ler�n  Korunması  Kanunu’nca   (“Kanun”)            
bel�rlenen  k�ş�sel  ver�  �şleme  usul  ve  esaslarının  Murat  İnşaat  organ�zasyon  ve  �ş  süreçler�n�n  uyumuna                
yönel�k  temel  düzenlemed�r.  Murat  İnşaat  bu  Pol�t�ka  prens�pler�  doğrultusunda,  üst  düzey  sorumluluk              
ve  b�l�nc�yle  k�ş�sel  ver�ler�  �şlemekte  ve  korumakta,  k�ş�sel  ver�  sah�pler�n�  b�lg�lend�rerek  gerekl�              
şeffaflığı   sağlamaktadır.   
  

1.1. Amaç   

Bu  Pol�t�kanın  amacı,  Kanun  ve  �lg�l�  d�ğer  mevzuat  �le  öngörülen  usul  ve  esasları,  Murat  İnşaat                 
organ�zasyon  ve  süreçler�ne  uyumlulaştırılarak,  faal�yetler�nde  etk�n  b�r  şek�lde  uygulanmasını           
sağlamaktır.  Murat  İnşaat  k�ş�sel  ver�ler�n  �şlenmes�  ve  korunması  �ç�n  bu  Pol�t�ka  �le  her  türlü  �dar�  ve                  
tekn�k  önlemler�  almakta,  gerekl�  �ç  prosedürler  oluşturmakta,  farkındalığı  arttırmakta,  b�l�nc�n            
sağlanması  �ç�n  gerekl�  tüm  eğ�t�mler�  yapmaktadır.  H�ssedarlar,  yetk�l�ler,  çalışanlar  ve  �ş  ortaklarının              
Kanun  süreçler�ne  uyumları  �ç�n,  gerekl�  tüm  önlemler  alınmakta,  uygun  ve  etk�n  denet�m              
mekan�zmaları   kurulmaktadır.   

1.2.   Kapsam   

Pol�t�ka,  Murat  İnşaat  �ş  süreçler�nde  otomat�k  olan  ya  da  herhang�  b�r  ver�  kayıt  s�stem�n�n  parçası                 
olmak   kaydıyla   otomat�k   olmayan   yollarla   elde   ed�len   bütün   k�ş�sel   ver�ler�   kapsamaktadır.   

1.3 .   Dayanak   

Pol�t�ka,  Kanun  ve  �lg�l�  mevzuata  dayanmaktadır.  K�ş�sel  ver�ler,  4734  Sayılı  Kamu  İhale  Kanunu,               
2886  Sayılı  Devlet  İhale  Kanunu,  1618  Seyehat  Acentaları  ve  Seyehat  Acentaları  B�rl�ğ�  Kanun,  30440                
Seyehat  Acentaları  B�rl�ğ�  Yönetmel�ğ�,  26684  Sayılı  Seyehat  Acentaları  Yönetmel�ğ�,  17996  Sayılı             
Tur�zm  İşletmeler�n�n  Bakanlıkla  B�rb�rler�yle  ve  Müşter�ler�yle  İl�şk�ler�  Hakıında  Yönetmel�k,  27855            
Sayılı  Tur�zm  Amaçlı  Sport�f  Faal�yet  Yönetmel�ğ�,  29188  Sayılı  Mesafel�  Sözleşmeler  Ynetmel�ğ�,             
Paket  Tur  Sözleşmeler�  Yönetmel�ğ�,  132  sayılı  Türk  Standartları  Enst�tüsü  (TSE)  Kuruluş  Kanunu,              
6502  sayılı  Tüket�c�n�n  Korunması  Hakkında  Kanun,  1774  sayılı  K�ml�k  B�ld�rme  Kanununu,  4857              
sayılı  İş  Kanunu,  6331  sayılı  İş  Sağlığı  ve  Güvenl�ğ�  Kanunu,  5510  sayılı  Sosyal  S�gortalar  ve  Genel                  
Sağlık  S�gortası  Kanunu,  4447  sayılı  İşs�zl�k  S�gortası  Kanunu,  6102  sayılı  Türk  T�caret  Kanunu,  213                
sayılı  Verg�  Usul  Kanunu  ve  d�ğer  �lg�l�  mevzuattan  kaynaklanan  yasal  yükümlülükler�  yer�ne  get�rmek               
�ç�n   �şlenmekted�r.     

Yürürlüktek�  mevzuat  ve  Pol�t�ka  arasında  uyumsuzluk  olduğu  hallerde  yürürlüktek�  mevzuat            
uygulanır.  İlg�l�  mevzuat  tarafından  öngörülen  düzenlemeler,  Pol�t�ka  �le  Murat  İnşaat  uygulamalarına             
dönüştürülmekted�r.   
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1.4   .   Tanımlar   

  
Sayfa   3      

 

Açık   rıza   Bel�rl�  b�r  konuya  �l�şk�n,  b�lg�lend�r�lmeye  dayanan  ve  özgür          
�radeyle   açıklanan   rızayı   �fade   eder.   

Başvuru   Formu   

K�ş�sel  ver�  sah�pler�n�n  haklarını  kullanmak  �ç�n  yapacakları         
başvuruyu  �çeren,  6698  sayılı  K�ş�sel  Ver�ler�n  Korunması         
Kanununa  ve  K�ş�sel  Ver�ler�  Koruma  Kurumunun  çıkardığı  Ver�          
Sorumlusuna  Başvuru  Usul  ve  Esasları  Hakkında  Tebl�ğe  uygun          
olarak  hazırlanmış,  �lg�l�  k�ş�  (K�ş�sel  Ver�  Sah�b�)  tarafından  ver�           
sorumlusuna   yapılacak   başvurulara   �l�şk�n   başvuru   formu.  

İlg�l�   kullanıcı   

Ver�ler�n  tekn�k  olarak  depolanması,  korunması  ve        
yedeklenmes�nden  sorumlu  olan  k�ş�  ya  da  b�r�m  har�ç  olmak           
üzere  ver�  sorumlusu  organ�zasyonu  �çer�s�nde  veya  ver�         
sorumlusundan  aldığı  yetk�  ve  tal�mat  doğrultusunda  k�ş�sel         
ver�ler�   �şleyen   k�ş�lerd�r.   

İmha   K�ş�sel  ver�ler�n  s�l�nmes�,  yok  ed�lmes�  veya  anon�m  hale          
get�r�lmes�.   

Kayıt   ortamı   
Tamamen  veya  kısmen  otomat�k  olan  ya  da  herhang�  b�r  ver�            
kayıt  s�stem�n�n  parçası  olmak  kaydıyla  otomat�k  olmayan         
yollarla   �şlenen   k�ş�sel   ver�ler�n   bulunduğu   her   türlü   ortam.   

K�ş�sel   ver�   K�ml�ğ�  bel�rl�  veya  bel�rleneb�l�r  gerçek  k�ş�ye  �l�şk�n  her  türlü           
b�lg�.   

K�ş�sel   ver�ler�n   �şlenmes�   

K�ş�sel  ver�ler�n  tamamen  veya  kısmen  otomat�k  olan  ya  da           
herhang�  b�r  ver�  kayıt  s�stem�n�n  parçası  olmak  kaydıyla          
otomat�k  olmayan  yollarla  elde  ed�lmes�,  kayded�lmes�,        
depolanması,  muhafaza  ed�lmes�,  değ�şt�r�lmes�,  yen�den       
düzenlenmes�,  açıklanması,  aktarılması,  devralınması,  elde       
ed�leb�l�r  hâle  get�r�lmes�,  sınıflandırılması  ya  da  kullanılmasının         
engellenmes�   g�b�   ver�ler   üzer�nde   gerçekleşt�r�len   her   türlü   �şlem.   

K�ş�sel   ver�ler�n   anon�m   hale   
get�r�lmes�   

K�ş�sel  ver�ler�n,  başka  ver�lerle  eşleşt�r�lerek  dah�  h�çb�r  surette          
k�ml�ğ�  bel�rl�  veya  bel�rleneb�l�r  b�r  gerçek  k�ş�yle         
�l�şk�lend�r�lemeyecek   hâle   get�r�lmes�.   

K�ş�sel   ver�   sah�b�   K�ş�sel  ver�ler�  Murat  İnşaat  tarafından  veya  adına  �şleme  sokulan           
gerçek   k�ş�.   

K�ş�sel   ver�ler�n   s�l�nmes�   
K�ş�sel  ver�ler�n  s�l�nmes�;  k�ş�sel  ver�ler�n  İlg�l�  Kullanıcılar  �ç�n          
h�çb�r   şek�lde   er�ş�lemez   ve   tekrar   kullanılamaz   hale   
get�r�lmes�.   

K�ş�sel   ver�ler�n   yok   ed�lmes�   K�ş�sel   ver�ler�n   h�ç   k�mse   tarafından   h�çb�r   şek�lde   er�ş�lemez,   
ger�   get�r�lemez   ve   tekrar   kullanılamaz   hale   get�r�lmes�   �şlem�.   

Kurul   K�ş�sel   Ver�ler�   Koruma   Kurulu   

Kurum   K�ş�sel   Ver�ler�   Koruma   Kurumu.   



2. KİŞİSEL   VERİLERİN   KORUNMASI   KONULARI   

2.1. K�ş�sel   Ver�ler�n   Güvenl�ğ�n�n   Sağlanması   

Murat  İnşaat,  k�ş�sel  ver�ler�n  hukuka  aykırı  açıklanmasını,  er�ş�m�n�,  aktarılmasını  veya  başka             
şek�llerde  oluşab�lecek  güvenl�k  sorunlarını  önlemek  �ç�n,  k�ş�sel  ver�n�n  n�tel�ğ�ne  göre,  Kanun’un  12.              
maddes�nde  öngörülen  gerekl�  önlemler�  almaktadır.  Murat  İnşaat,  K�ş�sel  Ver�ler�  Koruma  Kurumu             
tarafından  yayımlanmış  olan  rehberlere  uygun  olarak  gerekl�  k�ş�sel  ver�  güvenl�k  sev�yes�n�             
sağlamak   �ç�n   tedb�rler   almakta,   denet�mler   gerçekleşt�rmekted�r.   

2.2. Özel   N�tel�kl�   K�ş�sel   Ver�ler�n   Korunması   

Özel  n�tel�kte  olan,  k�ş�lere  a�t  ırk,  etn�k  köken,  s�yas�  düşünce,  felsef�  �nanç,  d�n,  mezhep  veya  d�ğer                  
�nançlar,  kılık  ve  kıyafet,  dernek,  vakıf  ya  da  send�ka  üyel�ğ�,  sağlık,  c�nsel  hayat,  ceza  mahkûm�yet�,                 
güvenl�k  tedb�rler�yle  �lg�l�  ver�ler  �le  b�yometr�k  ve  genet�k  ver�ler�n  korunmasına  yönel�k  alınan              
önlemler    özenle   uygulanmakta   ve   gerekl�   denet�mler   yapılmaktadır.   

2.3. K�ş�sel      Ver�ler�n   Korunması     ve     İşlenmes�   B�l�nc�n�n    Gel�şt�r�lmes�   

Murat  İnşaat,  k�ş�sel  ver�ler�n  hukuka  uygun  �şlenmes�n�,  er�ş�lmes�n�,  ver�ler�n  muhafazası  ve  hakları              
kullanmaya   yönel�k   b�l�nc�n   gel�şt�r�lmes�   �ç�n   �lg�l�lere    gerekl�   eğ�t�mler�   ver�r.   
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Özel   n�tel�kl�   k�ş�sel   ver�   

K�ş�ler�n  ırkı,  etn�k  köken�,  s�yas�  düşünces�,  felsef�  �nancı,  d�n�,           
mezheb�  veya  d�ğer  �nançları,  kılık  ve  kıyafet�,  dernek,  vakıf  ya            
da  send�ka  üyel�ğ�,  sağlığı,  c�nsel  hayatı,  ceza  mahkûm�yet�  ve           
güvenl�k   tedb�rler�yle   �lg�l�   ver�ler�   �le   
b�yometr�k   ve   genet�k   ver�ler�.   

Per�yod�k   �mha   

Kanun’da  yer  alan  k�ş�sel  ver�ler�n  �şlenme  şartlarının         
tamamının  ortadan  kalkması  durumunda  k�ş�sel  ver�ler�  saklama         
ve  �mha  pol�t�kasında  bel�rt�len  ve  tekrar  eden  aralıklarla  re’sen           
gerçekleşt�r�lecek  s�lme,  yok  etme  veya  anon�m  hale  get�rme          
�şlem�.   

Ver�   İşleyen   
Ver�   sorumlusunun   verd�ğ�   yetk�ye   dayanarak   onun   adına   k�ş�sel   
ver�   �şleyen   gerçek   ve   tüzel   k�ş�.     

Ver�   Kayıt   S�stem�   
K�ş�sel   ver�ler�n   bel�rl�   kr�terlere   göre   yapılandırılarak   �şlend�ğ�   
kayıt   s�stem�.   

Ver�   sah�b�   /   İlg�l�   k�ş�   K�ş�sel   ver�s�   �şlenen   gerçek   k�ş�.   

Ver�   sorumlusu   
K�ş�sel   ver�ler�n   �şleme   amaçlarını   ve   vasıtalarını   bel�rleyen,   ver�   
kayıt   s�stem�n�n   kurulmasından   ve   yönet�lmes�nden   sorumlu   olan   
gerçek   veya   tüzel   k�ş�.   

Ver�   Tems�lc�s�   
Kanun  uyarınca  Ver�  Sorumlusunun  �lg�l�  kanun  maddeler�         
kapsamındak�  görevler�n�  yer�ne  get�rmek  üzere  atanmış  gerçek         
k�ş�d�r.   

Yönetmel�k   
28   Ek�m   2017   tar�h�nde   Resm�   Gazete’   de   yayımlanan   K�ş�sel   
Ver�ler�n   S�l�nmes�,   Yok   Ed�lmes�   veya   Anon�m   Hale   Get�r�lmes�   
Hakkında   Yönetmel�k   



Çalışanların  k�ş�sel  ver�ler�  koruma  b�l�nc�n�  arttırmak  �ç�n,  Murat  İnşaat  gerekl�  �ş  süreçler�n�  oluşturur,               
�ht�yaç  duyulması  hal�nde  danışmanlardan  destek  alır.  Uygulamada  karşılaşılan  eks�kl�kler  ve            
eğ�t�mler�n  sonucu  Murat  İnşaat  yönet�m�  tarafından  değerlend�r�l�r.  Yapılan  bu  değerlend�rmeler  �le             
�lg�l�   mevzuattak�   değ�ş�kl�klere   bağlı   �ht�yaç   duyulması   hal�nde   yen�   eğ�t�mler   düzenlen�r.   

3.   KİŞİSEL   VERİLERİN   İŞLENMESİ   

3.1.   K�ş�sel   Ver�ler�n   Mevzuata   Uygun   İşlenmes�   

K�ş�sel   ver�ler   aşağıda   sayılan   �lkeler   doğrultusunda   mevzuata   uygun   �şlen�r.   

�. Hukuka   ve   Dürüstlük   Kuralına   Uygun   İşleme   
K�ş�sel  ver�ler,  �ş  süreçler�n�n  gerekt�rd�ğ�  ölçüde,  bunlarla  sınırlı,  k�ş�ler�n  temel  hak  ve              
özgürlükler�ne   zarar   vermeden,   hukuka   ve   dürüstlük   kuralına   uygun   olarak   �şlen�r.   

��. K�ş�sel   Ver�ler�n   Güncel   ve   Doğru   ve   Olmasını   Sağlama   
İşlenen  k�ş�sel  ver�ler,  güncel  ve  doğru  tutmak  �ç�n  gerekl�  önlemler  alınmakta  ve  plan  ve                
programlı   çalışılmaktadır.   

���. Bel�rl�,   Açık   ve   Meşru   Amaçlarla   İşleme   
K�ş�sel  ver�ler,  yürütülen  �ş  süreçler�nde  bel�rlenen  ve  açıklanan  meşru  amaçlara  bağlı             
�şlenmekted�r   .   

�v. İşlend�kler�   Amaçla   Bağlantılı,   Sınırlı   ve   Ölçülü   Olma   
K�ş�sel  ver�ler,  �ş  süreçler�n�n  gerekt�rd�ğ�  n�tel�k  ve  ölçüde  toplamakta,  bel�rlenen  amaçlara             
bağlı,   sınırlı   �şlenmekted�r.   

v. Gerekl�   Olan   Süre   Kadar   Muhafaza   Etme   
K�ş�sel  ver�ler,  �lg�l�  mevzuatta  öngörülen  ve  k�ş�sel  ver�ler�  �şleme  amacı  �ç�n  gerekl�  olan  en  az                 
süre  kadar  muhafaza  ed�lmekted�r.  Öncel�kle,  �lg�l�  mevzuatta  k�ş�sel  ver�ler�n  saklanması  �ç�n             
b�r  süre  öngörülmüş  �se  bu  süreye,  öngörülmem�ş  �se  k�ş�sel  ver�ler  �şlend�kler�  amaç  �ç�n               
gerekl�  olan  süre  kadar  muhafaza  ed�lmekted�r.  K�ş�sel  ver�ler  saklama  süreler�n�n  sonunda             
per�yod�k  �mha  süreler�ne  veya  ver�  sah�b�  başvurusuna  uygun  olarak,  uygun  yöntemlerle  (s�lme,              
yok   etme   veya   anon�mleşt�rme)   �mha   ed�lmekted�r.   

3.2.   K�ş�sel   Ver�ler�n   İşlenme   Şartları   

K�ş�sel  ver�,  sah�b�n�n  açık  rıza  vermes�  veya  aşağıda  bel�rt�len  d�ğer  b�r  veya  b�rden  fazla  şarta                 
dayanarak   �şlen�r.   

�. K�ş�sel   Ver�   Sah�b�n�n   Açık   Rızasının   Bulunması   
K�ş�sel  ver�ler�n  �şlenmes�  ver�  sah�b�n�n  açık  rızasıyla  yapılır.  K�ş�sel  ver�  sah�b�n�n  açık  rızası:               
bel�rl�   b�r   konuda   b�lg�lend�r�lerek   ve   özgür   �rades�   alınarak   gerçekleş�r.     

��. K�ş�sel   Ver�   Sah�b�n�n   Açık   Rızasının   Bulunmaması   
Aşağıda  sıralanan  şartlarından  herhang�  b�r�n�n  bulunması  durumunda  ver�  sah�b�n�n  açık            
rızasına   gerek   kalmaksızın   k�ş�sel   ver�ler   �şleneb�l�r.   
a.   Kanunlarda   Açıkça   Düzenlenmes�   

Kanunlarda  k�ş�sel  ver�ler�n  �şlenmes�ne  �l�şk�n  açık  b�r  düzenleme  bulunması  hal�nde  k�ş�sel             
ver�ler,   ver�   sah�b�n�n   rızası   alınmadan   �şleneb�l�r.   

b. F��l�   İmkânsızlık   Sebeb�yle   İlg�l�n�n   Açık   Rızasının   Alınamaması   
F��l�  �mkânsızlık  neden�yle,  rızasını  açıklayamayacak  durumda  olan  veya  rızasına  geçerl�l�k            
tanınamayacak  olan  k�ş�n�n,  kend�s�n�n  ya  da  başka  b�r  k�ş�n�n  hayatı  veya  beden              
bütünlüğünü  korumak  �ç�n,  k�ş�sel  ver�s�n�n  �şlenmes�  zorunlu  olması  durumunda  ver�            
sah�b�n�n   k�ş�sel   ver�ler�   �şleneb�l�r.   

c. Sözleşmen�n   Kurulması   veya   İfasıyla   Doğrudan   İlg�   Olması   
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K�ş�sel  ver�ler�n  �şlenmes�,  ver�  sah�b�n�n  taraf  olduğu  b�r  sözleşmen�n  kurulması  veya             
�fasıyla   doğrudan   �lg�l�yse   ver�   sah�b�n�n   k�ş�sel   ver�ler�   �şleneb�l�r.   

d. Hukuk�   Yükümlülüğün   Yer�ne   Get�r�lmes�   
Murat  İnşaat  hukuk�  yükümlülükler�  yer�ne  get�r�rken,  k�ş�sel  ver�  �şleme  zorunlu  olması             
hal�nde   ver�   sah�b�n�n   k�ş�sel   ver�ler�   �şleneb�l�r.   

e. K�ş�sel   Ver�   Sah�b�n�n   K�ş�sel   Ver�s�n�   Alen�leşt�rmes�   
K�ş�sel  ver�s�n�  alen�leşt�ren  ver�  sah�pler�ne  a�t  k�ş�sel  ver�ler,  alen�leşt�rme  amacıyla  sınırlı             
olarak,   k�ş�sel   ver�ler�   �şleneb�l�r.   

f.   B�r   Hakkın   Tes�s�   veya   Korunması   �ç�n   Zorunlu   Ver�   İşleme   
Ver�  �şleme  b�r  hakkın  tes�s�,  kullanılması  veya  korunması  �ç�n  zorunlu  �se  ver�  sah�b�n�n               
k�ş�sel   ver�ler�   �şleneb�l�r.   

g. Meşru   Menfaat   �ç�n   Zorunlu   Ver�   İşleme   
K�ş�sel  ver�  sah�b�n�n  temel  hak  ve  özgürlükler�ne  zarar  vermemek  koşuluyla,  Murat  İnşaat              
meşru  menfaatler�  �ç�n  ver�  �şlemen�n  zorunlu  olması  durumunda  ver�  sah�b�n�n  k�ş�sel             
ver�ler�   �şleneb�l�r.   

3.3.   Özel   N�tel�kl�   K�ş�sel   Ver�ler�n   İşlenmes�   

Murat  İnşaat  özel  n�tel�kl�  k�ş�sel  ver�ler�,  Kanun  ve  Pol�t�ka’da  bel�rlenen  �lkelere  uygun,  Kurul’un               
bel�rled�ğ�  yöntemlerle  gerekl�  her  türlü  �dar�  ve  tekn�k  önlemler�  alarak,  aşağıdak�  usul  ve  esaslarla                
�şler:   

�. Sağlık  ve  c�nsel  hayat  dışındak�  özel  n�tel�kl�  k�ş�sel  ver�ler,   kanunlarda  �şlenmes�ne  �l�şk�n              
açıkça  b�r  hüküm  olması  durumunda  ver�  sah�b�n�n  açık  rızası  aranmadan  �şleneb�l�r.  Kanunlarda              
açıkça   öngörülmeyen   hallerde   ver�   sah�b�n�n   açık   rızası   alınır.   

��. Sağlık  ve  c�nsel  hayata  �l�şk�n  özel  n�tel�kl�  k�ş�sel  ver�ler ,  sır  saklama  yükümlülüğü  altında               
bulunan  k�ş�ler  veya  yetk�l�  kurum  ve  kuruluşlar  tarafından:  kamu  sağlığının  korunması,             
koruyucu  hek�ml�k,  tıbb�  teşh�s,  tedav�  ve  bakım  h�zmetler�n�n  yürütülmes�,  sağlık  h�zmetler�  �le              
f�nansmanının  planlanması  ve  yönet�m�  amacıyla,  ver�  sah�b�n�n  açık  rızası  aranmaksızın            
�şleneb�l�r.   Aks�   halde   ver�   sah�b�n�n   açık   rızası   alınır.   

3.4.   K�ş�sel   Ver�   Sah�b�n�n   Aydınlatılması   

Murat  İnşaat,  k�ş�sel  ver�  sah�pler�n�,  hang�  amaçlarla  k�ş�sel  ver�ler�n�n  �şlend�ğ�,  hang�  amaçlarla             
k�mlerle  paylaşıldığı,  hang�  yöntemlerle  toplandığı,  hukuk�  sebeb�  ve  ver�  sah�pler�n�n  k�ş�sel             
ver�ler�n�n  �şlenmes�nde  sah�p  olduğu  hakları  konularında,  �lg�l�  mevzuata  uygun  şek�lde  b�lg�lend�r�r.             
Bu  bakımdan  k�ş�sel  ver�ler�n�n  korunmasını,  Pol�t�ka’dak�  esaslar  çerçeves�nde  hazırlanan  d�ğer            
pol�t�ka   belgeler�   ve   aydınlatma   met�nler�ne   bağlı    yürütülmekted�r.   

3.5.   K�ş�sel   Ver�ler�n   Aktarılması   

Murat  İnşaat,  k�ş�sel  ver�  �şleme  amaçları  doğrultusunda,  gerekl�  güvenl�k  önlemler�n�  alarak,  k�ş�sel              
ver�ler�  ve  özel  n�tel�kl�  k�ş�sel  ver�ler�  üçüncü  k�ş�lere  (üçüncü  k�ş�  ş�rketlere,  grup  ş�rketler�ne,               
üçüncü  gerçek  k�ş�lere)  hukuka  uygun  olarak  aktarab�l�r.  Murat  İnşaat  aktarma  �şlemler�n�,  Kanun’un  8.               
maddes�nde   öngörülen   düzenlemelere   uygun   şek�lde   �şlemler�   gerçekleşt�r�r.   

�. K�ş�sel   Ver�ler�n   Aktarılması   
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K�ş�sel  ver�ler�n  akratılması  �ç�n  k�ş�sel  ver�  sah�b�n�n  açık  rızası  aranmakla  b�rl�kte,  aşağıda              
bel�rt�len  koşulların  b�r  ya  da  b�rkaçına  dayanılarak,  Kurul  tarafından  öngörülen  yöntemler  de              
dah�l   gerekl�   tüm   güvenl�k   önlemler�   alınarak   k�ş�sel   ver�ler   üçüncü   k�ş�lere   aktarılab�l�r.   

a. Kanunlarda   açıkça   öngörülmes�,   
b. B�r   sözleşmen�n   kurulması   veya   �fasıyla   doğrudan   doğruya   �lg�l�   ve   gerekl�   olması,   
c. Murat   İnşaat’nın   hukuk�   yükümlülüğünü   yer�ne   get�reb�lmes�   �ç�n   zorunlu   olması,   
d. Ver�  sah�b�  tarafından  k�ş�sel  ver�ler�  alen�leşt�r�lm�ş  olması  şartıyla,  alen�leşt�rme           
amacıyla   sınırlı,   
e. Murat  İnşaat’nın  veya  ver�  sah�b�n�n  veya  üçüncü  k�ş�ler�n  haklarının  tes�s�,  kullanılması             
veya   korunması   �ç�n   zorunlu   olması,   
f. Ver�  sah�b�n�n  temel  hak  ve  özgürlükler�ne  zarar  vermemek  kaydıyla  Murat  İnşaat            
meşru   menfaatler�n�n   sağlanması   �ç�nzorunlu   olması,   
g. F��l�  �mkânsızlık  neden�yle  rızasını  açıklayamayacak  durumda  bulunan  veya  rızasına           
hukuk�  geçerl�l�k  tanınmayan  k�ş�n�n  kend�s�n�n  ya  da  b�r  başkasının  hayatı  veya  beden              
bütünlüğünü   koruması   �ç�n   zorunlu   olması.   

Kurul  tarafından  yeterl�  korumaya  sah�p  olduğu  bel�rlenen,  “ Yeterl�  Korumaya  Sah�p  Yabancı  Ülke ”              
olarak  �lan  ed�len  yabancı  ülke  statüsündek�lere,  yukarıda  sayılan  durumların  herhang�  b�r�ne  bağlı              
k�ş�sel  ver�ler  aktarılab�l�r.  Yeterl�  koruma  bulunmayan,  Türk�ye  ve  yabancı  ülkedek�  ver�             
sorumlularının  yeterl�  b�r  korumayı  yazılı  olarak  taahhüt  eden  ve  Kurul’un  �zn�n�n  bulunduğu  “ Yeterl�               
Korumayı  Taahhüt  Eden  Ver�  Sorumlusunun  Bulunduğu  Yabancı  Ülke ”  statüsündek�lere,           
mevzuatta   öngörülen   şartlara   göre   k�ş�sel   ver�ler    aktarılab�l�r.   

��.   Özel   N�tel�kl�   K�ş�sel   Ver�ler�n   Aktarılması   

Özel  n�tel�kl�  k�ş�sel  ver�ler,  Pol�t�ka’da  bel�rlenen  �lkelere  uygun  olarak,  Kurul’un  bel�rleyeceğ�             
yöntemler   de  dah�l  olmak  üzere,  gerekl�  her  türlü  �dar�  ve  tekn�k  tedb�rler  alınarak  aşağıda                
bel�rlenen   koşullarla   aktarılab�l�r:   

a. Sağlık  ve  c�nsel  hayat  dışındak�  özel  n�tel�kl�  k�ş�sel  ver�ler,   kanunlarda  k�ş�sel             
ver�ler�n  �şlenmes�ne  �l�şk�n  açıkça  b�r  hüküm  olması  hal�nde  ver�  sah�b�n�n  açık  rızası              
aranmaksızın,   aks�   halde   ver�   sah�b�n�n   açık   rızası   alınması   durumunda.   
b. Sağlık  ve  c�nsel  hayata  �l�şk�n  özel  n�tel�kl�  k�ş�sel  ver�ler ,  kamu  sağlığının  korunması,              
koruyucu  hek�ml�k,  tıbb�  teşh�s,  tedav�  ve  bakım  h�zmetler�n�n  yürütülmes�,  sağlık  h�zmetler�  �le              
f�nansmanının  planlanması  ve  yönet�m�  amacıyla,  sır  saklama  yükümlülüğü  altında  bulunan            
k�ş�ler  veya  yetk�l�  kurum  ve  kuruluşlar  tarafından  açık  rıza  aranmaksızın,  aks�  halde  ver�               
sah�b�n�n   açık   rızası   alınması   durumunda.   

K�ş�sel  ver�ler,  “ Yeterl�  Korumaya  Sah�p  Yabancı  Ülke”  statüsündek�lere   yukarıdak�  şartlardan           
herhang�  b�r�n�n  bulunması  hal�nde,  yeterl�  korumanın  bulunmaması  hal�nde  “ Yeterl�  Korumayı            
Taahhüt  Eden  Ver�  Sorumlusunun  Bulunduğu  Yabancı  Ülke”  statüsündek�lere   mevzuatta           
düzenlenen   ver�   aktarım   şartlarına   göre    k�ş�sel   ver�ler    aktarılab�l�r.   

4.   KİŞİSEL   VERİ   ENVANTER   PARAMETRELERİ     

Murat  İnşaat  genel  müdür,  �dar�  ve  mal�  �şler,  personel,  muhasebe,  �malat  montaj,  satış  ve  pazarlama,                 
depo,  �ş  hazırlama,  satınalma,  b�lg�  �şlem  �ş  süreçler�nde,  çalışan  adayı,  çalışan,  h�ssedar/ortak,              
potans�yel  ürün  veya  h�zmet  alıcısı,  stajyer,  tedar�kç�  yetk�l�s�,  ürün  veya  h�zmet  alan  k�ş�,               
vel�/vas�/tems�lc�,  z�yaretç�lerden  oluşan  k�ş�sel  ver�  sah�pl�kler�ne  a�t  ver�  kategor�ler�  ve  k�ş�sel             
ver�ler�   (Ek-1) ,  k�ş�sel  ver�  �şleme  amaçlarına   (Ek-2)  bağlı  �şlenmekted�r.  Ver�  kategor�ler�ne  gore              
�şlenme  amaçları  �le  ver�  konusu  k�ş�  grupları  detaylarına   https://verb�s.kvkk.gov.tr/  adres�nden  Murat             
İnşaat   alanında   b�ld�r�lmekted�r.   
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K�ş�sel  ver�  �şleme  amaçları  k�ş�sel  ver�  kategor�ler�ne  göre,  Kanun’un  10.  maddes�  ve  d�ğer  mevzuat                
uyarınca  �lg�l�  k�ş�ler�  b�lg�lend�rmek,  Kanun’un  5.  ve  6.  maddes�nde  bel�rt�len  k�ş�sel  ver�  �şleme               
şartlarından  en  az  b�r�ne  dayalı  ve  sınırlı  olarak,  k�ş�sel  ver�ler�n  �şlenmes�ne  �l�şk�n  Kanun’un  4.                
maddes�nde  bel�rt�len  �lkeler  başta  olmak  üzere,  Kanun’da  bel�rt�len  genel  �lkelere  uygun             
gerçekleşt�rmek   �ç�n   bel�rlen   amaçlara   göre   �şlenmekted�r.   

K�ş�sel  ver�ler  Pol�t�ka  “3.5.  K�ş�sel  Ver�ler�n  Aktarılması”  bölümünde  bel�rlenen  esaslarla:  Gerçek             
k�ş�ler  veya  özel  hukuk  tüzel  k�ş�ler�,  h�ssedarlar,  �ş  ortaklar�,  �şt�rakler  ve  bağlı  ortaklıklar,  tedar�kç�ler,                
yetk�l�  kamu  kurum  ve  kuruluşları,  özel  s�gorta  ş�rketler�,  denetç�ler,  danışmanlar,  sözleşmel�  h�zmet              
aldığımız,  �şb�rl�ğ�  yaptığımız,  yurt  �ç�  kuruluşlar  �le  bel�rlenen  amaçlarla   (Ek-3)  paylaşılab�lmekted�r.             
Yabancı   ülkelere   ver�   aktarımı   söz   konusu   değ�ld�r.   

5.   KİŞİSEL   VERİLERİN   KORUNMASINA   İLİŞKİN   ALINAN   ÖNLEMLER   

Murat  İnşaat,  Kanunda  bel�rlenen  usul  ve  esaslarla  �şlemekte  olduğu  k�ş�sel  ver�ler�n  korunması  �ç�n               
gerekl�  tekn�k  ve  �dar�  tedb�rler�  almakta,  bu  kapsamda  gerekl�  denet�mler�  yapmakta,  b�l�nçlend�rme              
ve   eğ�t�m   faal�yetler�n�   gerçekleşt�rmekted�r.     

İşlenen  k�ş�sel  ver�ler�n  tekn�k  ve  �dar�  tüm  tedb�rler  alınmış  olmasına  rağmen,  kanun�  olmayan              
yollarla  üçüncü  k�ş�ler  tarafından  ele  geç�r�lmes�  durumunda,  Murat  İnşaat  bu  durumu  mümkün  olan               
en   kısa   süre   �çer�s�nde   �lg�l�   k�ş�   ve   b�r�mlere   haber   ver�r.   

6.   KİŞİSEL   VERİLERİN   SAKLANMASI   VE   İMHASI   

Murat  İnşaat,  k�ş�sel  ver�ler�  �şleme  amacı  �ç�n  gerekl�  olan  süre  �le  �lg�l�  mevzuatta  öngörülen  en  az                  
süre  kadar  muhafaza  eder.  Murat  İnşaat,  öncel�kle  �lg�l�  mevzuatta  b�r  süre  bel�rlenm�ş  �se  bu  süreye                 
uygun;  yasal  b�r  süre  öngörülmem�ş  �se  k�ş�sel  ver�ler�n  �şlenme  amacı  �ç�n  gerekl�  süre  kadar  k�ş�sel                 
ver�ler�  saklar.  K�ş�sel  ver�ler  bel�rlenen  saklama  süreler�n�n  sonunda,  per�yod�k  �mha  süreler�ne  veya              
ver�  sah�b�  başvurusuna  uygun  olarak,  bel�rlenen  yöntem  (s�lme,  yok  etme  veya  anon�mleşt�rme)  �le               
�mha   ed�l�r.   

7.   KİŞİSEL   VERİ   SAHİPLERİNİN   HAKLARI   VE   BU   HAKLARIN   KULLANILMASI  

7.1.   K�ş�sel   Ver�   Sah�b�n�n   Hakları   

K�ş�sel   ver�   sah�pler�   Kanundan   kaynaklanan   aşağıda   bel�rt�len   haklara   sah�pt�rler:   

�. K�ş�sel   ver�   �şlen�p   �şlenmed�ğ�n�   öğrenme,   
��. K�ş�sel   ver�ler�   �şlenm�şse   buna   �l�şk�n   b�lg�   talep   etme,   

���. K�ş�sel   ver�ler�n   �şlenme   amacını   ve   bunların   amacına   uygun   kullanılıp   kullanılmadığını   öğrenme,   
�v. Yurt   �ç�nde   veya   yurt   dışında   k�ş�sel   ver�ler�n   aktarıldığı   üçüncü   k�ş�ler�   b�lme,   
v. K�ş�sel  ver�ler�n  eks�k  veya  yanlış  �şlenm�ş  olması  hâl�nde  bunların  düzelt�lmes�n�  �steme  ve  bu               

kapsamda   yapılan   �şlem�n   k�ş�sel   ver�ler�n   aktarıldığı   üçüncü   k�ş�lere   b�ld�r�lmes�n�   �steme,   
v�. Kanun  ve  �lg�l�  d�ğer  kanun  hükümler�ne  uygun  olarak  �şlenm�ş  olmasına  rağmen,  �şlenmes�n�              

gerekt�ren  sebepler�n  ortadan  kalkması  hâl�nde  k�ş�sel  ver�ler�n  s�l�nmes�n�  veya  yok  ed�lmes�n�             
�steme  ve  bu  kapsamda  yapılan  �şlem�n  k�ş�sel  ver�ler�n  aktarıldığı  üçüncü  k�ş�lere  b�ld�r�lmes�n�              
�steme,   

v��. İşlenen  ver�ler�n  münhasıran  otomat�k  s�stemler  aracılığı  �le  anal�z  ed�lmes�  suret�yle  k�ş�n�n             
kend�s�   aleyh�ne   b�r   sonucun   ortaya   çıkmasına   �t�raz   etme,   
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v���. K�ş�sel  ver�ler�n  kanuna  aykırı  olarak  �şlenmes�  sebeb�yle  zarara  uğraması  hâl�nde  zararın             
g�der�lmes�n�   talep   etme.   

7.2.   K�ş�sel   Ver�   Sah�b�n�n   Haklarını   Kullanması   

K�ş�sel  ver�  sah�pler�  6.1.  maddede  sayılan  haklara  �l�şk�n  talepler�n�,  Kurul’un  bel�rled�ğ�  yöntemlerle              
Murat  İnşaat’ya  �leteb�l�r.  K�ş�sel  ver�  sah�pler�  ve  adlarına  başvuru  hakkı  bulunanlar  “Ver�  Sah�b�               
Başvuru   Formu”   (Ek-4)   doldurularak,   Murat   İnşaat’ya   başvurab�l�r.   

7.3.   Murat   İnşaat’nın   Başvurulara   Cevap   Vermes�   

Murat  İnşaat,  k�ş�sel  ver�  sah�b�  tarafından  yapılan  başvuruları  Kanun  ve  d�ğer  mevzuata  uygun               
sonuçlandırır.  Usule  uygun  şek�lde  Murat  İnşaat’ye  �let�len  talepler,  en  kısa  sürede  ve  en  geç  30  (otuz)                  
gün  �ç�nde,  ücrets�z  olarak  sonuçlandırır.  Ancak,  �şlem�n  ayrıca  b�r  mal�yet  gerekt�rmes�  hal�nde,  Kurul               
tarafından   bel�rlenen   tar�fe   uyarınca   ücret   alınab�l�r.   

7.4.   K�ş�sel   Ver�   Sah�b�n�n   Başvurusunun   Redded�lmes�   

Murat  İnşaat,  başvuruda  bulunan  k�ş�n�n  �steğ�n�,  aşağıda  yer  alan  durumlarda,  gerekçes�n�  açıklayarak              
reddedeb�l�r:   

�. K�ş�sel  ver�ler�n  resm�  �stat�st�k  �le  anon�m  hâle  get�r�lmek  suret�yle  araştırma,  planlama  ve              
�stat�st�k   g�b�   amaçlarla   �şlenmes�,   

��. K�ş�sel  ver�ler�n  m�llî  savunmayı,  m�llî  güvenl�ğ�,  kamu  güvenl�ğ�n�,  kamu  düzen�n�,  ekonom�k             
güvenl�ğ�,  özel  hayatın  g�zl�l�ğ�n�  veya  k�ş�l�k  haklarını  �hlal  etmemek  ya  da  suç  teşk�l  etmemek                
kaydıyla,  sanat,  tar�h,  edeb�yat  veya  b�l�msel  amaçlarla  ya  da  �fade  özgürlüğü  kapsamında              
�şlenmes�,   

���. K�ş�sel  ver�ler�n  m�llî  savunmayı,  m�llî  güvenl�ğ�,  kamu  güvenl�ğ�n�,  kamu  düzen�n�  veya             
ekonom�k  güvenl�ğ�  sağlamaya  yönel�k  olarak  kanunla  görev  ve  yetk�  ver�lm�ş  kamu  kurum  ve               
kuruluşları  tarafından  yürütülen  önley�c�,  koruyucu  ve  �st�hbar�  faal�yetler  kapsamında           
�şlenmes�,   

�v. K�ş�sel  ver�ler�n  soruşturma,  kovuşturma,  yargılama  veya  �nfaz  �şlemler�ne  �l�şk�n  olarak  yargı            
makamları   veya   �nfaz   merc�ler�   tarafından   �şlenmes�,  

v. K�ş�sel   ver�   �şlemen�n   suç   �şlenmes�n�n   önlenmes�   veya   suç   soruşturması   �ç�n   gerekl�   olması,   
v�. K�ş�sel   ver�   sah�b�   tarafından   kend�s�   tarafından   alen�leşt�r�lm�ş   k�ş�sel   ver�ler�n   �şlenmes�,   
v��. K�ş�sel  ver�  �şlemen�n  kanunun  verd�ğ�  yetk�ye  dayanılarak  görevl�  ve  yetk�l�  kamu  kurum              

ve  kuruluşları  �le  kamu  kurumu  n�tel�ğ�ndek�  meslek  kuruluşlarınca,  denetleme  veya  düzenleme             
görevler�n�n   yürütülmes�   �le   d�s�pl�n   soruşturma   veya   kovuşturması   �ç�n   gerekl�   olması,   

v���. K�ş�sel  ver�  �şlemen�n  bütçe,  verg�  ve  mal�  konulara  �l�şk�n  olarak  Devlet�n  ekonom�k  ve               
mal�   çıkarlarının   korunması   �ç�n   gerekl�   olması,   

�x. K�ş�sel   ver�   sah�b�n�n   taleb�n�n   d�ğer   k�ş�ler�n   hak   ve   özgürlükler�n�   engelleme   �ht�mal�   olması,   
x. Orantısız   çaba   gerekt�ren   taleplerde   bulunulmuş   olması,   
x�. Talep   ed�len   b�lg�n�n   kamuya   açık   b�r   b�lg�   olması.   

7.5. K�ş�sel   Ver�   Sah�b�n�n   KVK   Kurulu’na   Ş�kâyette   Bulunma   Hakkı   

Kanun’un  14.  maddes�  gereğ�nce  başvurunun  redded�lmes�,  ver�len  cevabın  yeters�z  bulunması  veya             
süres�nde  başvuruya  cevap  ver�lmemes�  hâller�nde;  Murat  İnşaat’nın  cevabını  öğrend�ğ�  tar�hten            
�t�baren   otuz   ve   her   hâlde   başvuru   tar�h�nden   �t�baren   altmış   gün   �ç�nde   Kurul’a   ş�kâyette   bulunab�l�r.   

7.6. Başvuruda   Bulunan   K�ş�sel   Ver�   Sah�b�nden   Talep   Ed�leb�lecek   B�lg�ler   

Murat  İnşaat,  başvuruda  bulunan  k�ş�n�n  k�ş�sel  ver�  sah�b�  olup  olmadığını  tesp�t  etmek  adına  �lg�l�                
k�ş�den  b�lg�  talep  edeb�l�r.  Murat  İnşaat,  k�ş�sel  ver�  sah�b�n�n  başvurusunda  yer  alan  hususları               
netleşt�rmek   adına,   k�ş�sel   ver�   sah�b�ne   başvurusu   �le   �lg�l�   soru   yönelteb�l�r.   
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8.     YÜRÜTME   

Pol�t�ka  Yönet�m  Kurulu  tarafından  onaylanmış  ve  yürürlülüğe  konulmuştur.  Pol�t�ka’nın  tekn�k            
yürütümü    “K�ş�sel   Ver�   Saklama   ve   İmha   Pol�t�kası”    (Ek-5)   �le   sağlanmaktadır.     

İş  süreçler�nde,  taraflar  nezd�nde  Pol�t�kanın  yürütümü  “Müşter�  Aydınlatma  Metn�  ve  Açık  Rıza              
Beyanı”  (Ek-6),  “Tedar�kç�  G�zl�l�k  Taahhütnames�,  Tedar�kç�  Aydınlatma  Metn�  ve  Açık  Rıza             
Beyanı”  (Ek-7)  “Çalışan  Aydınlatma  Metn�  ve  Açık  Rıza  Beyanı”  (Ek-8),  “Çalışan  Adayı              
Aydınlatma  Metn�  ve  Açık  Rıza  Beyanı”  (Ek-9),  “İnternet  S�tes�  Çerez  Aydınlatma  Metn�”              
(Ek-10),   “Kamera   Aydınlatma   Metn�   ve   Açık   Rıza   Beyanı”   (Ek-11)    �le   gerçekleşt�r�lmekted�r.   

Kanun  ve  Pol�t�ka’nın  yürütülmes�nden  ve  gerekt�ğ�nde  güncellenmes�nden  Yönet�m  Kurulu,  bu            
kapsamdak�  tüm  �ş  ve  �şlemler�n  tak�b�nden,  koord�nasyon  ve  denet�m�nden   Murat  İnşaat  K�ş�sel              
Ver�ler�   Koruma   Kom�tes�   sorumludur.   

9.   YÜRÜRLÜK   ve   İLANI   

Pol�t�ka  yayımı  tar�h�  �t�bar�yle  yürürlüğe  g�rm�şt�r.  Pol�t�ka’da  meydana  gelecek  değ�ş�kl�kler  Murat             
İnşaat’nın  �nternet  s�tes�nde  ( www.mal�fe.com.tr )  yayımlanarak  k�ş�sel  ver�  sah�pler�n�n,  �lg�l�  k�ş�ler�n            
er�ş�m�ne   sunulur.   Pol�t�ka   değ�ş�kl�kler�   �lan   ed�ld�ğ�   tar�hte   uygulamaya   g�rer.   

EKLER   
Ek   1-   Ver�   Kategor�ler�   ve   K�ş�sel   Ver�ler�   
Ek   2-   K�ş�sel   Ver�   İşleme   Amaçları   
Ek   3-   K�ş�sel   Ver�ler�n   Aktarıldığı   K�ş�ler   ve   Aktarılma   Amaçları   
Ek   4-   K�ş�sel   Ver�   Sah�b�   Başvuru   Formu   
Ek   5-   K�ş�sel   Ver�   Saklama   ve   İmha   Pol�t�kası   
Ek   6-   K�ş�sel   Ver�ler�   İşleme   Müşter�   Aydınlatma   Metn�   
Ek   7-   Tedar�kç�   G�zl�l�k   Tahhütnames�,   Tedar�kç�   Aydınlatma   Metn�   ve   Açık   Rıza   Beyanı   
Ek   8-   Çalışan   Aydınlatma   Metn�   ve   Açık   Rıza   Beyanı   
Ek   9-   Çalışan   Adayı   Aydınlatma   Metn�   ve   Açık   Rıza   Beyanı   
Ek   10-   İnternet   S�tes�   Çerez   Aydınlatma   Metn�   
Ek   11-   Kamera   Aydınlatma   Metn�   ve   Açık   Rıza   Beyanı   
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EK   1-   Ver�   Kategor�ler�   ve   K�ş�sel   Ver�ler   
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Ver�   Kategor�ler�   K�ş�sel   Ver�   

K�ml�k   

Ad,   Soyad   
Anne-   Baba   Adı   
Doğum   Tar�h�   
Doğum   Yer�   
Meden�   Hal�   
TC   K�ml�k   No   
C�ns�yet    B�lg�s�   
TC   K�ml�k   Kartı   
Sürücü   Belges�   

İlet�ş�m   

Adres   
E   Posta   Adres�   
İlet�ş�m   Adres�   
Kayıtlı   Elektron�k   Posta   Adres�   (KEP)   
Telefon   No   

Özlük   

Bordro   B�lg�ler�   
D�s�pl�n   Soruşturması   
İşe   G�r�ş-   Çıkış   Belges�   Kayıtları   
Özgeçm�ş   B�lg�ler�   
Performans   Değerlend�rme   Raporları   

Hukuk�   İşlem   Adl�   makamlarla   yazışmalardak�   b�lg�ler,   dava   dosyasındak�   b�lg�ler   vb.   

  
Müşter�   İşlem   

  

Fatura   
G�r�ş-Çıkış   B�lg�ler�   
S�par�ş   B�lg�s�   
Randevu   B�lg�s�   

İşlem   Güvenl�ğ�   

İşlem   Güvenl�ğ�   (IP   adres�   b�lg�ler�,    ş�fre   ve   parola   b�lg�ler�   g�b�)   
IP   Adres   B�lg�ler�   
İnternet   S�tes�   G�r�ş   Çıkış   B�lg�ler�   
Ş�fre   ve   Parola   B�lg�ler�   

R�sk   Yönet�m�     T�car�,   tekn�k,   �dar�   r�skler�n   yönet�lmes�   �ç�n   �şlenen   b�lg�ler   g�b�   

F�nans   

B�lanço   B�lg�ler�   
F�nansal   Performans   B�lg�ler�   
Kred�   ve   R�sk   B�lg�ler�   
Banka   Hesap   Numarası   
IBAN   Numarası   

Meslek�   Deney�m   
D�ploma   B�lg�ler�   
Meslek   İç�   Eğ�t�m   B�lg�ler�   
Sert�f�kalar   

Pazarlama   Alışver�ş   Geçm�ş�   B�lg�ler�   
Çerez   Kayıtları   

Görsel   Ve   İş�tsel   Kayıtlar   Kapalı   Devre   Kamera   S�stem�   Görüntüsü   

Sağlık   B�lg�ler�   

Engell�l�k   Durumuna   A�t   B�lg�ler   
Kan   Grubu   B�lg�s�   
K�ş�sel   Sağlık   B�lg�ler�   



EK   2-   Kategor�k   K�ş�sel   Ver�   İşleme   Amaçlar   
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Kullanılan   C�haz   ve   Protez   B�lg�ler�   
Laboratuvar   ve   Görüntüleme   Sonuçları   
Test   Sonuçları   
Muayene   Ver�ler�   
Reçete   B�lg�ler�   

Ceza   Mahkûm�yet�   Ve   
Güvenl�k   Tedb�rler�     

Ceza   Mahkum�yet�ne   İl�şk�n   B�lg�ler   
Güvenl�k   Tedb�r�ne   İl�şk�n   B�lg�ler   

A�le   B�lg�ler�   

Çocuk   Sayısı   
A�le   Cüzdanı   
Eş   Çalışma   B�lg�ler�   
Çocuk   Eğ�t�m   ve   Yaş   B�lg�ler�   

Çalışma   Ver�s�  

Departmanı   
Çalışma   Şekl�   
Mesleğ�   
Referans   B�lg�ler�   
Çalışılan   Son   Ş�rket   B�lg�ler�   

Web   S�tes�   Kullanım   
Ver�ler�   

Başvuru   Formu   Doldurulma   Tar�h�   
S�teye   Log�n   Olma   Sıklığı/Zamanları   
Son   Log�n   Tar�h�   
IP   Adres�   

Talep/Ş�kayet   Yönet�m�   
B�lg�s�     

F�rma’ya   yönelt�lm�ş   olan   her   türlü   talep   veya   ş�kayet�n   alınması   ve   
değerlend�r�lmes�ne   �l�şk�n   k�ş�sel   ver�ler.   

İt�bar   Yönet�m�   B�lg�s�   F�rma’ya   yönelt�lm�ş   olan   her   türlü   talep   veya   ş�kayet�n   alınması   ve   
değerlend�r�lmes�ne   �l�şk�n   k�ş�sel   ver�ler.   

Olay   Yönet�m� B�lg�s�     

F�rma’nın   t�car�   hak   ve   menfaatler�   �le   müşter�ler�n�n   hak   ve   
menfaatler�n�   korumak   maksatlı   gel�şen   olaylara   karşı   gerekl�   hukuk�,   
tekn�k   ve   �dar�   tedb�rler�n   alınmasına   yönel�k   olarak   �şlenen   k�ş�sel   
ver�ler.   

İmza   B�lg�ler�   K�ş�sel   ver�   n�tel�ğ�   taşıyan   belgeler   üzer�nde   bulunan   ıslak   veya   
elektron�k   �mza,   parmak   �zler�,   özel   �şaretler   

S�gorta   B�lg�ler�   Özel   S�gorta   Ver�ler�   
Sosyal   Güvenl�k   Kurumu   Ver�ler�   

Araç   B�lg�ler�  Araç   Plaka   Ver�ler�   
Uyum   B�lg�s�   Pol�t�kalara   uyum   kapsamında   �şlenen   k�ş�sel   ver�ler   
Denet�m   ve   Teft�ş   B�lg�s�   İç   veya   dış   denet�m   faal�yetler�   sırasında   �şlenen   k�ş�sel   ver�ler   

Ac�l   Durum   Yönet�m�   Süreçler�n�n   Yürütülmes�   
B�lg�   Güvenl�ğ�   Süreçler�n�n   Yürütülmes�   
Çalışan   Adayı   /   Stajyer   /   Öğrenc�   Seçme   Ve   Yerleşt�rme   Süreçler�n�n   Yürütülmes�   
Çalışan   Adaylarının   Başvuru   Süreçler�n�n   Yürütülmes�   
Çalışan   Memnun�yet�   Ve   Bağlılığı   Süreçler�n�n   Yürütülmes�   
Çalışanlar   İç�n   İş   Akd�   Ve   Mevzuattan   Kaynaklı   Yükümlülükler�n   Yer�ne   Get�r�lmes�   
Çalışanlar   İç�n   Yan   Haklar   Ve   Menfaatler�   Süreçler�n�n   Yürütülmes�   
Denet�m   /   Et�k   Faal�yetler�n�n   Yürütülmes�   
Eğ�t�m   Faal�yetler�n�n   Yürütülmes�   



EK   3   –K�ş�sel   Ver�ler�n   Aktarıldığı   K�ş�ler   ve   Aktarılma   Amaçları   
Murat   İnşaat,   Kanun’un   8.   ve   9.   maddeler�ne   uygun   olarak   katılımcı,   müşter�ler�   ve   çalışanların   k�ş�sel   
ver�ler�n�   aşağıda   sıralanan   k�ş�   kategor�ler�ne   aktarab�l�r:   
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Er�ş�m   Yetk�ler�n�n   Yürütülmes�   
Faal�yetler�n   Mevzuata   Uygun   Yürütülmes�   
F�nans   Ve   Muhasebe   İşler�n�n   Yürütülmes�   
F�rma   /   Ürün   /   H�zmetlere   Bağlılık   Süreçler�n�n   Yürütülmes�   
F�z�ksel   Mekan   Güvenl�ğ�n�n   Tem�n�   
Görevlend�rme   Süreçler�n�n   Yürütülmes�   
Hukuk   İşler�n�n   Tak�b�   Ve   Yürütülmes�   
İç   Denet�m/   Soruşturma   /   İst�hbarat   Faal�yetler�n�n   Yürütülmes�   
İlet�ş�m   Faal�yetler�n�n   Yürütülmes�   
İnsan   Kaynakları   Süreçler�n�n   Planlanması   
İş   Faal�yetler�n�n   Yürütülmes�   /   Denet�m�   
İş   Sağlığı   /   Güvenl�ğ�   Faal�yetler�n�n   Yürütülmes�   
İş   Süreçler�n�n   İy�leşt�r�lmes�ne   Yönel�k   Öner�ler�n   Alınması   Ve   Değerlend�r�lmes�   
İş   Sürekl�l�ğ�n�n   Sağlanması   Faal�yetler�n�n   Yürütülmes�   
Loj�st�k   Faal�yetler�n�n   Yürütülmes�   
Mal   /   H�zmet   Satın   Alım   Süreçler�n�n   Yürütülmes�   
Mal   /   H�zmet   Satış   Sonrası   Destek   H�zmetler�n�n   Yürütülmes�   
Mal   /   H�zmet   Satış   Süreçler�n�n   Yürütülmes�   
Müşter�   İl�şk�ler�   Yönet�m�   Süreçler�n�n   Yürütülmes�   
Organ�zasyon   Ve   Etk�nl�k   Yönet�m�   
Reklam   /   Kampanya   /   Promosyon   Süreçler�n�n   Yürütülmes�   
R�sk   Yönet�m�   Süreçler�n�n   Yürütülmes�   
Saklama   Ve   Arş�v   Faal�yetler�n�n   Yürütülmes�   
Sözleşme   Süreçler�n�n   Yürütülmes�   
Talep   /   Ş�kayetler�n   Tak�b�   
Taşınır   Mal   Ve   Kaynakların   Güvenl�ğ�n�n   Tem�n�   
Tedar�k   Z�nc�r�   Yönet�m�   Süreçler�n�n   Yürütülmes�   
Ücret   Pol�t�kasının   Yürütülmes�   
Ürün   /   H�zmetler�n   Pazarlama   Süreçler�n�n   Yürütülmes�   
Ver�   Sorumlusu   Operasyonlarının   Güvenl�ğ�n�n   Tem�n�   
Yetenek   /   Kar�yer   Gel�ş�m�   Faal�yetler�n�n   Yürütülmes�   
Yetk�l�   K�ş�,   Kurum   Ve   Kuruluşlara   B�lg�   Ver�lmes�   
Yönet�m   Faal�yetler�n�n   Yürütülmes�   

Ver�   Aktarımı   
Yapılab�lecek     K�ş�ler   

Tanımı   Ver�   Aktarım   Amacı   ve   Kapsamı  

Gerçek   k�ş�ler   veya   özel   
hukuk   tüzel   k�ş�ler�   

Murat  İnşaat  faal�yetler�  gereğ�  �l�şk�de       
bulunduğu,  �şlem  gerçekleşt�rd�ğ�  gerçek      
veya   tüzel   k�ş�ler   

Gerçekleşt�r�len  �ş  ve  �şlem  �le       
sınırlı   
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H�ssedarlar   Murat   İnşaat   �le   ortaklık   �l�şk�s�   kurmuş   
gerçek   k�ş�ler   

Murat  İnşaat’nın  t�car�     
faal�yetler�ne  �l�şk�n  stratej�ler�n     
planlanması,  yürütümü  ve     
denet�m�   amacıyla   sınırlı   

İş   Ortakları   

Murat  İnşaat’nun  ürün  ve  h�zmetler�n�n       
tanıtımı  ve  pazarlanması,  satış  sonrası       
desteğ�  g�b�  amaçlarla  �l�şk�de  olduğu  �ş        
ortakları,   �ş   ortağı   bankalar   

İş  ortaklığı  kurulması  ve      
yürütülmes�  amaç  ve  faal�yetler�      
�le   sınırlı   

Kanunen   Yetk�l�   Kamu   
Kurum   ve   Kuruluşları   

Sosyal  Güvenl�k  Kurumu,  Verg�  Da�reler�       
vb.  �lg�l�  mevzuat  hükümler�ne  gore  Murat        
İnşaat’dan  b�lg�  ve  belge  almaya  yetk�l�        
kamu   kurum   ve   kuruluşları   

İlg�l�  kamu  kurum  ve      
Kuruluşlarının  kanun�  yetk�s�ne     
bağlı   talep   ett�ğ�   amaçla   sınırlı   

Kanunen   Yetk�l�   Özel   
Hukuk   K�ş�ler�   

İlg�l�  mevzuat  hükümler�  gereğ�nce  bel�rl�       
şartlara  uygun  olarak  kurulmuş  ve  bu        
çerçevede  faal�yetler�n�  sürdüren  kurum      
veya    kuruluşları   

Yürüttükler�   faal�yet   alanlarına   
g�ren   konular   �le   �lg�l�   sınırlı   

Müşter�   
Murat  İnşaat’nın  sunduğu  mal  ve       
h�zmetlerden  yararlanan  veya  yararlanacak      
gerçek   veya   tüzel   k�ş�ler   

Ürün  ve  h�zmet  satış  ve       
pazarlaması   kapsamıyla   sınırlı     

Yönet�m   Kurulu   Üyeler�   Murat   İnşaat   Yönet�m   Kurulu   Üyeler�   
Murat  İnşaat  Yönet�m  Kurulu      
Faal�yetler�n�n  yürütülmes�    
amacıyla   sınırlı   

Sözleşmel�   h�zmet   alınan,   
�şb�rl�ğ�   yapılan   kuruluşlar  

Sözleşmel�   h�zmet   alınan,   �şb�rl�ğ�   yapılan   
kuruluşlar   

Sözleşme  ve  �şb�rl�ğ�  protokol      
esasları   �le   sınırlı   

Avukatlar   I�lgili   mevzuat   uyarunca   avukat   yetkisine   
sahip   avukatlar   

Şirket  faaliyet  ve  işçi      
işlemlerinde  hukuki  sonuç     
doğurabilecek   konularla   sınırlı.   

Tedar�kç�   Murat  İnşaat  ver�  �şleme  amaç  ve  �stekler�         
doğrultusunda   h�zmet   sunan   taraflar   

Murat  İnşaat’nın  dış  kaynaktan      
t�car�  faal�yetler�n�  yer�ne     
get�rmek  �ç�n  mal  ve  h�zmetler�n       
tedar�k   ed�lmes�   amacıyla   sınırlı   

Denetç�ler   İlg�l�   mevzuat   uyarunca   denet�m   yetk�s�ne   
sah�p   denetç�ler   

Mevzuatta  bel�rlenen  yetk�  ve      
görev   sınırları     


