
SAADET GIDA A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu 

kapsamında; Yapılacak iş görüşmelerinde, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle 

paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, 

muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep 

etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, 

yurtiçi üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve 

KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda 

yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, 

silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.   

                              İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER- İŞLEME AMACIMIZ-HUKUKİ SEBEBİ 

 Çalışan olarak iş başvurusu, işe alım ve takip eden iş süreçlerinde işlenebilecek kişisel 

verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;  

Bulunduğu Yerin Konum Bilgisi; Taşınır Ve Taşınmaz Mal Ve Kaynakların Güvenliği İle 

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla  Hukuki Yükümlülüğün Yerine 

Getirilmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Ad, Soyad, TC Kimlik No, Telefon Numarası, Anne – Baba Adı; Çalışanlar İçin İş Akdi 

ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi amacıyla Sözleşme 

İmzalanması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.  

Diploma - Mesleki Belgeler; Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı 

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri 

Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla 

Sözleşme İmzalanması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.  

Çalışanların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Ad Ve Soyad Doğum Tarihi Bilgisi, 

Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Doğum Tarihi Bilgisi ; Çalışanlar İçin Yan Haklar 

ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla Kanunlarda Öngörülmesi hukuki 

sebebine dayanılarak işlenmektedir.  

İzin Bilgisi;   İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi  amacıyla Kanunlarda 

Öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Akciğer Grafisi , Odyoloji (Kulak İşitme Testi),  Son 6 Aylık İlaç Kullanım Bilgisi,  Tam 

Portör Sağlık Taraması, Kan Grubu Kartı, Göz Muayenesi, Kan Şekeri Testi, Üre-Ürik 

Asit - Kreatin Testleri, Solunum Fonksiyon Testi; İş Sağlığı / Güvenliği 



faaliyetlerinin yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme 

Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla Kanunlarda Öngörülmesi hukuki sebebine 

dayanılarak işlenmektedir.    

 Adli Sicil Kaydı ; Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı 

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

amacıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri  hukuki sebebine dayanılarak 

işlenmektedir. 

 Sağlık Raporu , Aşı Kartı, E-Reçete ; Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat 

Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi amacıyla Kanunlarda Öngörülmesi hukuki 

sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Ad, Soyad, TC Kimlik No; İş Sağlığı / Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri   hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Meslek Kodları, Ad, Soyad,TC Kimlik No, Banka IBAN Numarası, Sigorta Numarası; İş 

Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Finans ve Muhasebe Faaliyetlerinin 

Yürütülmesi, Çalışanlara Sağlanan Menfaatler amacıyla  Kanunlarda Öngörülmesi 

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI 

Saadet Gıda olarak yasalar ve ilgili taraflar (Müşteriler, Tedarikçiler, Çalışanlar vs.) 

karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz listelenenler ile sınırlı 

kalmamak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, sağlık kuruluşları, finansal (banka vb.) 

kuruluşlar  ile paylaşılabilmektir.  

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ 

Saadet Gıda olarak çalıştığınız şirketin, kişisel verileri işleyip işlemediğini öğrenmek ve 

bilgi talep etmek, Kişisel verilerinizin işlenme amacını sormak ve KVKK yasasına uygun 

amaçla kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, Kişisel verilerinizin yurtiçi ve yurtdışına 

aktarılıp aktarılmadığı, aktarılıyor ise kimlere aktarıldığını öğrenmek gibi haklara 

sahipsiniz. Kişisel verilerinizin yanlış, eksik olduğu durumlarda düzeltilerek aktarımın 

yapılmasını sağlamak hakkına sahipsiniz. Ayrıca; Kişisel verilerinizin KVKK madde 7 

gereği ve uyarınca uygun şartlarda imha edilmesini (silinmesini ve yok edilmesi) talep 

edebilir ve aktarımının yapıldığı taraflardan imha edilmesini (silinmesi ve yok 

edilmesini) talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmiş 

olmasından dolayı zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde 

bulunan başvuru formunu doldurup, formda belirtildiği gibi şirketimize teslim etmeniz 

gerekmektedir. Saadet Gıda talebin uygunluk durumuna ve niteliğine göre en geç otuz 

gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracak olup, cevaplama sürecinin ayrıca 

bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret 



talep edilebilecektir. Başvuru Hakkının İstisnaları KVK Kanunu’nun 28. maddesi 

gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri 

mümkün olmayacaktır; 

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, 

planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi  

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, 

ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da 

suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade 

özgürlüğü kapsamında işlenmesi  

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, 

ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki  verilmiş kamu 

kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler 

kapsamında işlenmesi  

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin 

olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi KVK Kanunu’nun 28/2 

maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç 

olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır. 

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli 

olması 

 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi  

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu 

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme 

veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için 

gerekli olması, 

 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik 

ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Veri sorumlusu ve temsilcisi :Saadet Gıda A.Ş.- 

• E-posta: kvkk@saadet.com.tr 

• Adres : Kaya Millenium İş Merkezi , Cumhuriyet Mah. Gürpınar Yolu Cad. No: 

5/B K:14 BÜYÜKÇEKMECE  / İSTANBUL 

• Telefon :  +90 (212) 450 11 11 (Pbx) 

• Faks :  +90 (212) 450 11 20 



• Mersis No :  0735058007700013 

• Sicil No :  347921 

 


