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I.

GİRİŞ

A. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) yürürlüğe girerek Türkiye’de kişisel verilerin işlenmesi ve
korunması konusunu düzenlemiştir. SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş. (“SOCAR Terminal” ya da “Şirket”)
Kanuna uyumluluğu sağlamak amacıyla gereken tüm hukuki teknik ve idari çalışmaları yapmaktadır. İşbu Kişisel
Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) SOCAR Terminal tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve
korunması hakkında izlenecek temel prensipleri düzenlemeyi amaçlamakta ve bu yolla Kanuna uyumluluğun
sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışmaktadır.
Politika, SOCAR Terminal tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, SOCAR Terminal’in temas ettiği
tüm İlgili Kişileri ve SOCAR Terminal’in işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır. Ancak SOCAR Terminal’in
çalışanlarının ve stajyerlerinin kişisel verileri bu doküman kapsamında değil; “Çalışanlar İçin Kişisel Verilerin
İşlenmesi ve Korunması Politikası” ile “Stajyerler İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”
kapsamında yer almaktadır.
Bu Politikanın uygulanmasıyla kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması konusunda farkındalık
yaratılması ve Kanun ile uyumluluk konusunda gerekli aksiyonların alınması hedeflenmektedir.
B. TANIMLAR
Politikada kullanılmakta olan kısaltma ve terimlerin tanımları Ek-1’de gösterilmektedir. Kısaltmalar ayrıca,
kısaltmanın yapıldığı ilk yerde parantez içerisinde de gösterilmektedir.
C. POLİTİKANIN KAPSAMINA GİREN KİŞİLER
Politikanın kapsamına giren kişiler, SOCAR Terminal tarafından kişisel verileri işlenmekte olan tüm gerçek kişiler
(SOCAR Terminal çalışanları ve stajyerleri hariç) ya da bir başka deyişle İlgili Kişilerdir. Ek-2’de yer alan tabloda İlgili
Kişiler, veri işleme faaliyetlerinin sınıflandırılmasının kolaylaştırılabilmesi için gruplandırılmıştır. İlgili Kişi
kategorileri bilgi paylaşımı amacıyla paylaşılmaktadır. Dolayısıyla bir İlgili Kişinin herhangi bir kategori kapsamına
girmemesi halinde o kişinin İlgili Kişi niteliğini ortadan kalkmamaktadır.
D. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE İŞLENMEKTE OLAN VERİ KATEGORİLERİ
SOCAR Terminal tarafından bu Politikada belirtildiği şekilde, birçok kişisel veri tipi değişiklik amaçlarla
işlenmektedir. Kişisel veri işlemeye ilişkin amaçlar Şirket tarafından gruplandırılarak yönetilmektedir. Bu kapsamda
kapsayıcı şekilde hazırlanmış veri işleme üst amacı bulunmaktadır. Söz konusu üst amaçlar aşağıda sayılmaktadır:
-

Şirket iç operasyonlarının yürütülmesi,
Strateji planlama ile iş ortakları / tedarikçi yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
Müşteriye dokunan süreç ve operasyonların yürütülmesi,
İnsan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi,
Pazarlama operasyonlarının yürütülmesi,
Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi.

SOCAR Terminal tarafından işlenmekte olan kişisel veri tipleri de, yine amaçlarla benzer şekilde, çeşitli kategorilere
ayrılmıştır. Söz konusu kategorizasyon çalışmasıyla birlikte veri işleme süreçlerinin yönetimi kolaylaştırılmaya
çalışılmaktadır. Ek – 3’de yer alan tabloda veri kategorileri belirtilmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki söz konusu
kategorizasyon bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla kategorizasyona dahil olmayan kişisel verilerin SOCAR
Terminal tarafından da işlenmesi söz konusu olabilecektir. Böyle durumların tespiti halinde Şirket ilgili kişisel veri
tipini uygun şekilde kategorize edecektir.
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E. POLİTİKANIN UYGULANMASI
Kişisel verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesi ve korunması ile Politikanın uygulanması konusunda SOCAR
Terminal bünyesinde gerekli organizasyonel yapılar oluşturulmuştur. Söz konusu yapılar üst düzey yöneticilerden
iş birimi çalışanlarına kadar çeşitli seviyelere ayrılmıştır. Kurulan bu yapılan Şirket bünyesindeki kişisel veri işleme
faaliyetlerinin ve bunlara ilişkin alınacak her türlü güvenlik önleminin hukuka ve Şirket kurallarına uygun şekilde
yürütülmesini sağlama amacı doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedirler.
II.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER
Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin belirli ilkeler belirlenmiştir. Söz konusu ilkelerin
benimsenmesi ve uygulanması, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusundaki yükümlülüklere uyumluluğun
sağlanması noktasında kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda aşağıda Kanunda belirtilen ve SOCAR Terminal
tarafından da uygulamaya konulan ilkeler hakkında bilgi verilecektir.
-

Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi kişisel verilerin mevzuat tarafından
belirtilen sınırlar içerisinde işlenmesi anlamına gelmektedir. Bu kapsamda SOCAR Terminal tarafından
gerçekleştirilen tüm kişisel veri işleme faaliyetleri Anayasa’ya, kanunlara ve diğer ikincil düzenlemelere
uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

-

Kişisel verilerin doğru ve güncel olması kişisel verilerin mümkün olduğunca gerçek durumu yansıtması
anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenmekte olan kişisel verilerin doğru ve güncelliğinin temin
edilmesi için gerekli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda özellikle İlgili Kişilere verilerinin doğru ve güncel
olmasını sağlayacak imkanlar tanınmaktadır.

-

Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi kişisel veri işleme amaçlarının genel olarak
hukuka uygun olması anlamına gelmektedir. SOCAR Terminal tarafından belirlenen tüm kişisel veri işleme
amaçlarının bu ilkeye uygun olması sağlanmaktadır.

-

Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması kişisel verilerin toplanma amaçlarına
uygun olarak işlenmesi ve bu amacın kapsamı dışına çıkılmaması anlamına gelmektedir. SOCAR Terminal
tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinde öncelikle amaç belirlenmekte ve bu amaca uygun
şekilde veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Varsayımsal amaçların gerçekleştirilmesini
sağlamaya yönelik veri işleme yapılmamaktadır.

-

Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması, kişisel verilerin
sınırsız süreyle saklanmaması veya işlenmemesini sağlamaya yönelik bir ilkedir. Söz konusu ilke gereği
SOCAR Terminal tarafından kişisel veriler, veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da
mevzuatın öngördüğü sürenin dolmasıyla birlikte kişisel verileri işlemeyi sonlandırmaktadır.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlar belirlenmiştir. Bu kapsamda, yürütülen kişisel veri
işleme faaliyetleri aşağıda sıralanan kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde gerçekleştirilmektedir.
-

İlgili Kişinin açık rızasının bulunması hali ilgili veri işlenmesine, özgür irade ile konuyla ilgili yeterli bilgi
sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay verildiği
anlamına gelmektedir. Mevzuatın gerektirdiği durumlarda SOCAR Terminal tarafından İlgili Kişilerin açık
rıza elde edilerek kişisel veri işleme faaliyeti yürütülebilecektir.

4

-

Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması durumunda kişisel veriler, İlgili Kişinin
açık rızası olmasa dahi, kanunlarda açıkça öngörülen hallerin gerekleri kapsamında işlenebilecektir. SOCAR
Terminal tarafından, ilgili kanuni düzenleme ile sınırlı olarak kişisel veri işleme faaliyetleri
yürütülebilecektir.

-

Fiili imkânsızlık nedeniyle çalışan İlgili Kişinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin
zorunlu olması rızanın açıklanamadığı ya da geçerli olmadığı hallerde, kişilerin hayat veya beden
bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenebilmesi anlamına gelmektedir. Söz konusu durumda
kişisel verilerin işlenmesi zorunlu ise, SOCAR Terminal tarafından bu kapsamda veri işleme faaliyeti
yürütülebilecektir.

-

Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
durumunda sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenebilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda İlgili
Kişi ile SOCAR Terminal arasında kurulan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise
SOCAR Terminal tarafından veri işleme faaliyeti yürütülebilecektir.

-

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin
zorunlu olması, İlgili Kişinin açık rızası olmasa dahi hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli
kişisel verilerin işlenebileceği anlamına gelmektedir. Hukuka uygunluk konusunda gerekli hassasiyeti
göstermeyi Şirket politikası olarak benimsemiş olan SOCAR Terminal’in hukuki yükümlülüğünün söz
konusu olması durumunda, İlgili Kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veri işleme faaliyeti
yürütülebilecektir.

-

İlgili Kişinin kişisel verisini alenileştirmesi, herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel verilerin
işlenebileceği anlamına gelmektedir. SOCAR Terminal, ilgii kişi tarafından alenileştirilen ve böylelikle
herkes tarafından bilinebilecek hale gelen bu tür verileri, alenileştirme amacı doğrultusunda
işleyebilecektir.

-

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda, kişisel
verilerin işlenmesi öngörülmüştür. SOCAR Terminal tarafından bu zorunluluk ile paralel olarak İlgili
Kişilerin kişisel verileri işlenebilecektir.

-

İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri
için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması
ve veri sorumlusu ile İlgili Kişinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla kişisel verilerin işlenebileceği
anlamında gelmektedir. Söz konusu şartın varlığının tespiti için, SOCAR Terminal tarafından uluslararası
alanda kabul gören “denge testi” uygulaması yürütülmektedir.

C. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
Hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine,
SOCAR Terminal tarafından ayrıca önem verilmektedir. Bu kapsamda, SOCAR Terminal tarafından, İlgili Kişilerin
özel nitelikli kişisel verilerinin işlemesinde öncelikle aşağıda sayılan veri işleme şartlarının var olup olmadığı tespit
edilmekte, hukuka uygunluk şartının varlığından emin olunduktan sonra veri işleme faaliyeti yürütülmektedir.
Özel nitelikli kişisel veriler, SOCAR Terminal tarafından, KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin
alınması şartıyla aşağıdaki durumlarda işlenebilmektedir:

5

-

Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, İlgili Kişinin yazılı açık rızasının varlığı ya da kamu sağlığının korunması,
koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla aşağıda sayılan hallerde işlenebilmektedir;
o Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak,
o Genel ilkelere uygun davranmak,
o Sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak.

-

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, ancak İlgili Kişinin açık rıza vermesi
halinde veya kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilmektedir.

III. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI
Kişisel verilerin paylaşılmasına ilişkin düzenlemeler Kanunun 8 ve 9 numaralı maddeleri altında düzenlenmektedir.
Bu kapsamda SOCAR Terminal tarafından yapılacak kişisel veri paylaşımlarında, Kanunda belirtilen koşullara
uyulmaktadır.
Kişisel verilerin yurtiçinde bulunan kişilerle paylaşılmasının koşulları ile kişisel veri işleme şartları aynıdır. Bu
nedenle bu bölümde şartlar tekrar açıklanmayacaktır. SOCAR Terminal söz konusu şartlara titizlikle uymaktadır.
Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması konusunda Kanun öncelikle İlgili Kişinin açık rızasını aramaktadır. İlgili Kişinin
açık rızası olmayan hallerde, veri işleme şartlarından herhangi birinin (açık rıza hariç) varlığı ile kişisel verilerin
aktarılacağı ülkenin Kurul tarafından güvenli olarak kabul edilmiş olması gerekmektedir. Eğer aktarım yapılacak
ülke, Kurul tarafından güvenli olarak sınıflandırılmamışsa, ilgili ülkede bulunan veri alıcısının yeterli korumayı yazılı
olarak taahhüt etmesi gerekmektedir. SOCAR Terminal söz konusu kurallar çerçevesinde yurtdışına kişisel veri
aktarımı yapabilmektedir.
Kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler, kişisel veri işleme süreçlerinin yönetiminin kolaylaştırılması amacıyla kategorize
edilmiştir. Söz konusu kategori Ek – 4’te paylaşılmaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki bahsi geçen kategoriler bilgi
amaçlı olup, kategori dışında kalabilecek bir kişiyle paylaşım yapılamayacağı anlamına gelmemektedir.
IV. İLGİLİ KİŞİLERİN AYDINLATILMASI VE GEREKLİ HALLERDE RIZALARININ ALINMASI
Kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, İlgili Kişilerin kişisel verilerinin
işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma kapsamında İlgili Kişilere verilmesi
gereken bilgiler Kanunun 10 numaralı maddesi altında sayılmaktadır. Söz konusu bilgiler şunlardır:
-

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
Kişisel verilerin işlenme amaçları,
İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği,
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
İlgili Kişilerin Kanunun 11. maddesinde sayılan haklar.

Veri işleme amaçları ve işlenmekte olan kişisel veriler, bazı durumlarda İlgili Kişilerin açık rızasının alınmasını
gerektirmektedir. Böyle durumlarda SOCAR Terminal tarafından İlgili Kişilerin açık rızası alınmaktadır. Açık rıza
alınması için öncelikle İlgili Kişilerin yukarıda sayılan şekilde bilgilendirilmesi ve ardından İlgili Kişilerin özgürce ve
kendi iradeleriyle aktif bir davranış göstermek suretiyle onay beyanında bulunmaları gerekmektedir.
V. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLAR VE BUNLARIN KULLANILMASI
Kişisel verilerin işlenmesi hususunda şeffaflığı ve katılımcılığı sağlamak ile İlgili Kişilere etkin bir koruma sağlamak
amacıyla Kanun’un 11inci maddesinde İlgili Kişilere birtakım haklar tanınmıştır. Bu haklar şunlardır:
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-

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme 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 talep etme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın
giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı, internet sitemizde “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı alanda yer alan
başvuru formunu doldurarak kullanabilirsiniz.
Başvuru formunda yer alan talimatlar ışığında SOCAR Terminal’a yapılan talepler Kanunun 13 numaralı maddesi
çerçevesinde en kısa süre ve en geç otuz (30) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruların yanıtlandırılması
sırasında SOCAR Terminal tarafından başvuruculardan ek bilgi ve belgelerin talep edilmesi mümkündür. Söz
konusu bilgi ve belge taleplerinin yanıtlanmaması, başvurunun olumsuz sonuçlanmasına sebep olabilecektir. Ek
olarak yapılan başvurunun üçüncü kişilere zarar verici nitelikte olması veya talep edilen bilgilerin kamuya açık
kaynaklardan da elde edilebilecek olması halinde başvuru reddedilebilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet
gerektirmesi durumunda; Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret İlgili Kişi’ye yansıtılacaktır.
VI. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE VE GİZLİLİĞİNE İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını veya diğer bir şekilde meydana
gelebilecek güvenlik ihlallerini önlemek adına, teknik imkanlar dahilinde ve risk bazlı yaklaşım benimsenerek
gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Ayrıca gerekli denetim sistemleri oluşturulmakta ve güvenlik
ihlallerinin olması halinde alınacak aksiyonlar belirlenmektedir. Söz konusu tedbir ve aksiyonlar aşağıda
sayılmaktadır:


İdari Tedbirler
- SOCAR Terminal tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin analiz edilmesi ile bunların
uyumluluğuna yönelik adımların atılması,
- Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemelerinin oluşturulması,
- Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik Şirket içerisinde gerekli kuralların oluşturulması,
- Kişisel veri aktarımı yapılan üçüncü kişilerle yapılacak sözleşmelerde, karşı tarafa da kişisel verilere ve veri
güvenliğine ilişkin yükümlülükler yükleyen sözleşmelerin yürürlüğe konması,
- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların kişisel verilere temas eden alandaki yetkilerinin
kaldırılması,
- Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile bu
alanların dış risklere (yangın, sel vs.) karşı korunması,
- Kişisel verilerin veri minimizasyonu ilkesi gereğince mümkün olduğunca azaltılması,
- SOCAR Terminal tarafından çalışanlara kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenli KVKK farkındalık
eğitimler verilmesi.
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Teknik Tedbirler
Teknolojik imkanların elverdiği ölçüde ve risk bazlı yaklaşım ekseninde gerekli teknik güvenlik önlemlerinin
alınması,
- Alınan teknik önlemlerin sürekli olarak geliştirilmesinin ve güncellenmesinin sağlanması,
- Veri güvenliğini sağlayacak yazılımsal ve donanımsal sistemlerin kurulması,
- Veri güvenliği konusunda uzman çalışanların işe alınması,
- Kişisel verilere ilişkin erişim yetkilerinin kurgulanması,
- Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanması,
- Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılması,
- Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınması,
- Erişim loglarının düzenli olarak tutulması,
- Güncel anti-virüs sistemlerinin kullanılması,
- Güvenlik duvarlarının kullanılması,
- Kişisel verilerin yedeklenmesi ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması,
- Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sisteminin uygulanması ve bunların takibinin sağlanması
- Log kayıtlarının kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulması,
- Mevcut risk ve tehditlerin belirlenmesi,
- Veri kaybı önleme yazılımları kullanılması.
-



Denetim Faaliyetleri
SOCAR Terminal tarafından alınan tüm teknik ve idari tedbirlerin uygunluğu ile etkin şekilde uygulanıp
uygulanmadığı konusunda düzenli aralıklarla denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
- Denetim sonuçlarında ilgili birimlere raporlamalar yapılmakta ve bu raporlamalar doğrultusunda alınan
tedbirlerde gerekli geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
-


-

Güvenlik İhlallerine Yönelik Aksiyonlar
Kişisel veri güvenliğinin ihlali sonucunda hukuka aykırı şekilde kişisel verilere erişilmesi durumunda İlgili
Kişi ve Kurul derhal bilgilendirilecektir.

VII. KANUN KAPSAMINA VEYA UYGULAMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR
Kanun bazı halleri kapsamı dışında bırakmış; bazı hallerde ise aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile
İlgili Kişinin haklarının kullanılmasını (zararın giderilmesi hakkı hariç) zorunluluk olmaktan çıkarmıştır. Bu
kapsamdaki konulara ilişkin bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır.
Aşağıda sayılan durumlar Kanun kapsamı dışındadır:
- Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri gü venliğine ilişkin yükü mlü lü klere uyulmak kaydıyla
gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler
kapsamında işlenmesi.
- Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi
amaçlarla işlenmesi.
- Kişisel verilerin milli ̂ savunmayı, milli ̂ gü venliği, kamu gü venliğini, kamu dü zenini, ekonomik gü venliği, ö zel
hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih,
edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade ö zgü rlü ğü kapsamında işlenmesi.
- Kişisel verilerin milli ̂ savunmayı, milli ̂ gü venliği, kamu gü venliğini, kamu dü zenini veya ekonomik güvenliği
sağlamaya yö nelik olarak kanunla gö rev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yü rü tü len
ö nleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
- Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları
veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
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Aşağıda sayılan durumlarda SOCAR Terminal tarafından İlgili Kişilere aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve
İlgili Kişiler, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanunun kendilerine tanınan hakları
kullanamayacaklardır:
- Kişisel veri islemenin suç işlenmesinin ö nlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
- I ̇lgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
- Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak gö revli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya dü zenleme gö revlerinin yü rü tü lmesi
ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
- Kişisel veri işlemenin bü tçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının
korunması için gerekli olması.
VIII. POLİTİKANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
İşbu Politika, mevzuatın gerektirdiği durumlarda ya da SOCAR Terminal’in içinde bulunduğu koşulların gerektirdiği
durumlarda SOCAR Terminal tarafından değiştirilebilecektir. Politikanın geliştirilmesi ve bu kapsamdaki
değişikliklerin yapılması için düzenli olarak Politika üzerinde incelemeler yapılacaktır.
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EK-1: TANIMLAR
TERİM
Açık Rıza
Anonim Hale Getirme
Çalışan
Stajyer
Kişisel Sağlık Verilerinin
İşlenmesine İlişkin
Yönetmelik
Kişisel Sağlık Verisi
Kişisel Veri
İlgili Kişi

Kişisel Verilerin
İşlenmesi

Kanun
Kurul
Kurum
Özel Nitelikli Kişisel Veri
SOCAR Terminal / Şirket
İş Ortakları
Topluluk Şirketleri
Veri İşleyen
Veri Sorumlusu

TANIM
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
SOCAR Terminal’e iş akdiyle bağlı olan gerçek kişiler.
SOCAR Terminal’de staj yapan gerçek kişiler.
20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kişisel Sağlık
Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik.
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık
kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Socar Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş.
SOCAR Terminal’in ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında
ortaklık kurduğu kişiler.
SOCAR Turkey Enerji A.Ş. şirketler topluluğuna dahil olan diğer tüm şirketler.
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen
gerçek ve tüzel kişidir.
Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik
bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

10

EK – 2: İLGİLİ KİŞİ KATEGORİLERİ
İLGİLİ KİŞİ KATEGORİSİ
Müşteri
Potansiyel Müşteri
Hissedar/Ortak
Çalışan
Stajyer
Çalışan Adayı
Eski Çalışan
Aile Yakını
Grup Şirket Yetkilisi/Çalışanı
Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı
İş Ortağı Yetkilisi/Çalışanı
Bayi Yetkilisi/Çalışanı
Ziyaretçi
Çevrimiçi Ziyaretçi
EK – 3: KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ
KATEGORİ
Kimlik Bilgisi
İletişim Bilgisi
Lokasyon Bilgisi
Özlük Bilgisi
Hukuki İşlem Bilgisi
Müşteri İşlem Bilgisi
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
İşlem Güvenliği Bilgisi
Risk Yönetimi Bilgisi
Finansal Bilgi
Mesleki Deneyim Bilgisi
Pazarlama Bilgisi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Dernek / Vakıf / Sendika Üyeliği
Sağlık Verileri
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Veriler
EK – 4: VERİ PAYLAŞIMI YAPILAN KİŞİ KATEGORİLERİ
KATEGORİ

KAPSAM

SOCAR Türkiye Şirketler
Topluluğu Üyeleri

SOCAR Türkiye şirketler topluluğuna dahil olan diğer tüm şirketler.

Yetkili Kurum ve
Kuruluşlar

İlgili mevzuat hükümlerine göre SOCAR Terminal’den bilgi ve belge talep etmeye
yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişileri.

Tedarikçiler

SOCAR Terminal’e ticari faaliyetler çerçevesinde destek amaçlı olarak mal veya
hizmet sunan kişiler.
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