
 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 
FGS BİLGİ İŞLEM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(“Şirket”)    olarak 6698 Sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel 
verileriniz, kanunda tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla korumamız altındadır.Bu metin ile kişisel 
verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz. 

Bu kapsamda, Şirket gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta 
olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar  
çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan; 

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 
• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 

edilme 

ilkelerine uygun olarak işleyecektir. 

A. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aşağıda  yer verilen amaçlar ve 
sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve 
kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır. 

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde 
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir: 

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirketin  ya da Şirketin  iş 
ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirketin  ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile 
Şirketin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak 
erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her 
türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır. 

 

C. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz, Şirketin  ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların 
gerçekleştirilmesi amacıyla Şirket  hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet 
sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yetkili mahkeme, savcılıklar ile KVKK 
nın 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara ve KVKK’ya uygun olarak paylaşılabilecektir.   

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirketin ya da Şirketin  iş ortaklarının 
hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirketin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Şirketin  insan 
kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. 

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. 

Kişisel verileriniz ancak açık rıza alınması şartıyla yurtdışı ile paylaşılmaktadır. 

 
 

 

 



 

 

 

D. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL TUTULMASI 

 
KVKK’nın 4.maddesi uyarınca; Veri Sorumlularının kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutulması 
yükümlülüğü gereği; İlgili Kişi, Şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinin doğru olduğunu ve değişiklik 
olması halinde güncellemeyi taahhüt eder ve güncel kişisel verilerin Şirketimize bildirilmemesinden 
kaynaklı olarak herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder. İlgili kişi, doğru ve 
gerektiği takdirde verilerinin güncel olmasını sağlamak amacıyla Şirketimiz tarafından belirli 
periyotlarda kendisiyle, iletişime geçilmesini kabul ettiğini beyan eder. 

 

E. SAKLAMA SÜRESİ ve İMHA 

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. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz 
kural olarak sözleşmenin bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır. 
 
● Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin 
talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi 
ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl 
arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda 
söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir. 
● Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise 
aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca 
verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre 
geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim 
hale getirilir. 
● Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen 
veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha 
tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli 
bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 
gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden 
önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz 
gerçekleştirilemeyecektir. 

 

F. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN 6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA HAKLARI 

 
6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfayı ile Şirkete  aşağıdaki 
hususlarda başvurma hakkına sahiptir: 

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

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

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

5.  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

6. 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine 
uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 
kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar 
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 



 

 

 

7. 5. ve 6. Maddeler kapsamında bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme. 

 

G. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ 

 
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz web sitemizde yayınlanan  Veri Sahibi 
Başvuru Formu’nu kullanarak, 

 

• Islak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile Şirket genel müdürlük adres ”Çiftehavuzlar 

Mah. Eski Londra Asfaltı Cad.No:151 /1E  C1 Blok No:301 esenler İstanbul adresine 

göndererek, 

● Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirket Genel Müdürlüğü’ne bizzat başvurarak,  
● Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak 

suretiyle info@fgs.com.tr posta adresimize göndererek, 
● İlgili Kişi tarafından Şirket’ e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik 

posta adresinden info@fgs.com.tr adresimize göndererek 
 

 
Şirket’e iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda 
isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı 
olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime 
esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin 
bulunması zorunludur. 

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin 
açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. 
Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket 
ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi 
(özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve 
başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır? 

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 
gün içerisinde ücretsiz cevaplanır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca 
belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret 
sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

mailto:info@fgs.com.tr
mailto:info@fgs.com.tr

