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POSCO ASSAN TST ÇELİK SANAYİ A.Ş. 

ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun 

Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu Atatürk Organiza Sanayi Bölgesi, 1. Sokak 

No:4 Alikahya, İzmit, Kocaeli adresinde mukim Posco Assan TST Çelik San. A.Ş. (“ŞİRKET”) olarak 

işlenen kişisel verileriniz hakkında siz çalışma arkadaşlarımızı bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

Şirket  ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;  

 Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, uyruk, fotoğraf, nüfus cüzdanı, 

ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, TCKN, pasaport numarası, vergi numarası 

 İletişim Bilgileriniz: İkamet adresi, e-posta, cep telefonu, sosyal medya hesapları 

 İşlem Güvenliğine İlişkin Veriler: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB 

sayfası erişim logları, Skype ve e-posta logları 

 Banka Hesap Verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası, Fatura-borç bilgisi 

 Özlük Dosyasının İçeriğini Oluşturan Verileriniz: Çalışanın özgeçmiş bilgileri, bordro bilgileri, 

işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, eğitime ilişkin bilgiler, disiplin soruşturması ve ceza bilgileri, 

çalışanlara sunulacak ücret/yan hak ya da menfaate ilişkin bilgiler, demografik bilgiler, 

çalışanın performans ve kariyer gelişimine ilişkin bilgiler, mülakata ilişkin bilgiler, en son 

çalışılan işyerinden alınacak hizmet belgesi, profesyonel/kişisel yetkinlikler, ilgi alanları ve 

hobileri, aile yakın bilgileri 

 Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler 

 Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Ses, görüntü ve kamera kayıtları 

 Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: CCTV kayıtları, tesislere giriş ve çıkış 

kayıtları,  

 Özel Nitelikli Verileriniz: Sağlık verileri, Ceza Mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili 

veriler,   

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

ŞİRKET ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir. 

 İş sözleşmesinin akdedilmesi, ifası ve sonlandırılması süreçlerinin yürütülmesi 

 Özlük dosyası ile tüm kayıt ve belgelerin (fiziki veya elektronik ortamda) düzenlenmesi 

süreci; 

 Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci başvuru süreçleri ile seçme ve yerleştirme süreçlerinin 

yürütülmesi 

 İş sözleşmesinden kaynaklanan ve Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yasal 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
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 Eğitim, toplantı, organizasyon ve özel gün kutlamaları faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 Kariyer ve gelişim planlama, yedekleme ve potansiyel yönetimi, yetkinlik değerlendirme ve 

Performans yönetimi gibi İnsan Kaynakları süreçlerinin yönetilmesi, 

 Kişilik envanteri sürecinin yürütülmesi, 

 İç Denetim / Soruşturma/ Etik inceleme faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, 

 İç/dış iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 

 İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi 

faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 Risk yönetimi sürecinin yürütülmesi, 

 Marka ve pazarlama stratejisi kapsamında Şirketi tanıtıcı faaliyetlerde kullanılmak (kurumsal 

tanıtım) ve Şirket’in etkinliklerinin sosyal medyada ve basılı yayın organlarında duyurulması, 

 Şirket’in gönüllülük projesinin yürütülmesi, 

 Kurumsal tanıtım ve Şirket’in etkinliklerinin düzenlenmesi amaçlı fotoğraf, video ve ses 

kaydı paylaşımı, 

 Yetkili kamu ve özel kuruluşlara mevzuat kapsamında bilgi verilmesi, 

 Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 

 İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İnsan Kaynakları raporlamaları ve analizlerin 

yapılması,  

 İş sağlığı ve güvenliği ve çevre risklerinin tespiti, gerekli aksiyonların alınması, iyi uygulama 

örneklerinin paylaşılması ve çalışanların bilgilendirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi 

 İş Sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin ve Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 

 Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi 

 Fiziksel mekân güvenliğinin temini 

 Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi 

 Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

 Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 

 Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

 Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Organizasyon ve etkinliklerin yönetimi ve basılı ve görsel iletişim kaynaklarında 

yayınlanması 

 Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi 

 Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 

 Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 

 Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri 

 İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi 

faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri 

kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki grup 

şirketlerimize, resmi kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerimiz ile yetkililerine, iş ortaklarına ve bankalara, 
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yurt dışındaki; grup şirketlerimize, tedarikçilerimiz ile yetkililerine ve iş ortaklarımıza, depolama, 

arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim vb.), güvenlik, çağrı 

merkezi alanlarında destek aldığımız üçüncü kişilere, aktarılabilmektedir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ 

ŞİRKET kişisel verilerinizi Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı 

süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta 

aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde 

Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine 

dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. 

 Açık rızanızın bulunması,  

 İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

Sigorta Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 

Hakkında Kanun olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,  

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri 

sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi, 

 Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, 

saklanmakta ve işlenmektedir: 

 Açık rızanızın bulunması, 

 Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın, 

 Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî 

teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının 

planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya 

yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın. 

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI  

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız 

bulunmaktadır. 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

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

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

 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel 
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verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ 

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Posco 

Assan TST Çelik San. A.Ş. Atatürk Organiza San. Bölgesi 1. Cadde No:4 Alikahya, İzmit, Kocaeli 

adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna 

Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, 

güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı 

bulunan elektronik posta adresini kullanmak  poscoassan@hs02.kep.tr ya da info@poscoassan.com.tr 

iletebilirsiniz.  
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POSCO ASSAN TST ÇELİK SAN.A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN  

ALT İŞVEREN ÇALIŞAN AÇIK RIZA METNİ 

 

Posco Assan TST Çelik San. A.Ş. (“ŞİRKET”) ile aramızda tarafımca imzalanmış olan iş sözleşmesi 

kapsamında çalışmaktayım. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma 

Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca “Posco Assan TST Çelik San. A.Ş. Alt İşveren 

Çalışanlarına İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” aracılığıyla işlenen 

kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz 

konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim. 

ŞİRKET ile mevcut iş ilişkimiz kapsamında; 

 İş başvurusu sırasında ve iş sözleşmemin devamı süresince elde edilen sağlık verilerimin, 

yasalarda öngörülen kayıtların tutulması, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, 

gerektiğinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmesine,  

 İş başvurusu sırasında ve iş sözleşmemin devamı süresince elde edilen ceza mahkumiyeti 

ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerimin Şirketimiz tarafından yasalarda öngörülen 

kayıtların tutulması ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve 

yürütülmesi amacı ile işlenmesine ve iş imkanlarının oluşması halinde diğer grup şirketleri 

ile diğer özlük bilgilerim ile birlikte özgeçmiş içeriği olarak paylaşılmasına, 

 ŞİRKET’in marka ve pazarlama stratejisi kapsamında Şirketi tanıtıcı faaliyetlerde 

kullanılmak (kurumsal tanıtım) ve Şirket etkinliklerinin sosyal medyada ve basılı yayın 

organlarında duyurulması amacıyla portre, poz, duruş, hareket dahil her türlü ses ve 

görüntümün kaydedilmesine ve bunların sosyal medyada ve basılı yayın organlarında 

paylaşılmasına,   

 Özel nitelikli kişisel veri kapsamında olmayan ve yukarıda belirtilmemiş diğer her türlü 

kişisel verilerimin  Posco Assan TST Çelik  San. A. Ş.’ Ye ilişkin Kişisel Verilerin Korunması 

Hakkında Aydınlatma Metni’nde yazan amaçlara uygun olarak işlemesine ve iş ortaklarına, 

tedarikçilere, bankalara, arşivleme, güvenlik alanlarında destek alınan üçüncü kişilere , 

grup şirketlerine ve iştiraklere aktarılmasına; ayrıca yurt içindeki ve /veya yurt dışındaki 

resmi kurum ve kuruluşlara aktarılmasına. 

 

özgür irademle açık rıza verdiğimi kabul ederim. 

 

Ad Soyad: 

Tarih : 

İmza : 


