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ÇALIŞAN VE STAJYERLERE İLİŞKİN  
AYDINLATMA METNİ 

 
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“İSTAÇ A.Ş.”) 
olarak siz değerli iş arkadaşlarımızın birtakım kişisel verilerini işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenme 
süreçleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek adına ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda bu aydınlatma 
metnini hazırlamış bulunmaktayız. Bizlere ilettiğiniz veya edindiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda; 
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel haliyle, işlenme amacıyla bağlantılı, 
sınırlı ve ölçülü bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemekteyiz. 
 
İşbu aydınlatma metni ile şirketimiz bünyesinde işlenebilecek kişisel verileriniz ile ilgili süreçler ve 
sahip olduğunuz haklar konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz. 
 

1. VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz İSTAÇ AŞ, veri 
sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. 

 
Mersis No :0481002915900010 

İnternet Adresi :www.istac.istanbul 

Telefon Numarası :+90 212 867 64 00 

E-Posta Adresi               :istac@istac.istanbul 

Adres : Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli/İstanbul 
 

2. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ, HANGİ AMAÇ VE HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ? 

 
İSTAÇ AŞ tarafından işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri 
aşağıda belirtilmektedir. 
 

 Kimlik bilgisi kategorisinde yer alan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaç 
ve hukuki sebepler ile işlenebilmektedir: 
 

o İş Kanunu ,Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 
kapsamındaki işveren yükümlülüklerimizin ifası amacıyla ad, soyad, T.C. 
kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal şeklindeki kişisel 
veriler işlenmektedir – Bu amaçla işlenen kişisel verileriniz, kanunlarda 
öngörülme sebebine bağlı olarak işlenmektedir. 

o İş sözleşmesi kapsamındaki işveren yükümlülüklerimizin ifası amacıyla ad 
ve soyad şeklindeki kişisel verileriniz işlenmektedir – Bu amaçla işlenen 
kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için veri işlemenin gerekli olması 
sebenine bağlı olarak işlenmektedir.  

o Özel sağlık sigortası süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ad, soyad, cinsiyet, 
doğum yeri ve tarihi, uyruk, medeni hal, sosyal güvenlik numarası ve T.C. 
kimlik numarası şeklindeki kişisel verileriniz işlenmektedir. – Bu amaçla 
işlenen kişisel verileriniz, bir hakkın kullanılması için veri işlemenin gerekli 
olması sebebine bağlı olarak işlenmektedir.  

o Şirket operasyonlarının yürütülmesi amacıyla (örn. tedarikçilere, 
müşterilere karşı sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi) ad 
ve soyad şeklindeki kişisel verileriniz işlenmektedir – Bu amaçla işlenen 
kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin 
gerekli olması sebebine bağlı olarak işlenmektedir.  

o Şirkete ilişkin hukuki süreçlerin takibi (örn. davaların takibi, savunma 

mailto::%09bilgi@isyon.com.tr


 

2 
Form No: FR-160.01 

hakkının kullanılması, yetkili merci taleplerine yanıt verilmesi) amacıyla 
ad, soyad vb. kişisel verileriniz işlenebilmektedir – Bu amaçla işlenen 
kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebine bağlı 
olarak işlenmektedir. 

o İşyeri giriş çıkış takibinin yapılması ve performans değerlendirmesi 
amacıyla ad ve soyad şeklindeki kişisel verileriniz işlenmektedir - Bu 
amaçla işlenen kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati için 
veri işlemenin gerekli olması sebebine bağlı olarak işlenmektedir.  

o Acil durum yönetim süreçlerinin planlanması amacıyla ad ve soyad 
şeklindeki kişisel verileriniz işlenmektedir - Bu amaçla işlenen kişisel 
verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli 
olması sebebine bağlı olarak işlenmektedir. 

o Şirket tarafından birtakım sosyal etkinlik ve organizasyonların 
düzenlenmesi, bunlara katılım sağlanması kapsamında ad ve soyad 
şeklindeki kişisel verileriniz işlenmektedir - Bu amaçla işlenen kişisel 
verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli 
olması ve bir hakkın kullanılması için veri işlemenin gerekli olması 
sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir. 
 
 

 İletişim bilgisi kategorisinde yer alan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaç 
ve hukuki sebepler ile işlenebilmektedir: 
 

o İş Kanunu ,Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 
kapsamındaki işveren yükümlülüklerimizin ifası amacıyla telefon numarası 
ve adres şeklindeki kişisel veriler işlenmektedir – Bu amaçla işlenen kişisel 
verileriniz, kanunlarda öngörülme sebebine bağlı olarak işlenmektedir. 

o İş sözleşmesi kapsamındaki işveren yükümlülüklerimizin ifası amacıyla 
telefon numarası, adres ve e-posta adresi şeklindeki kişisel verileriniz 
işlenmektedir – Bu amaçla işlenen kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası 
için veri işlemenin gerekli olması sebenine bağlı olarak işlenmektedir.  

o Özel sağlık sigortası süreçlerinin yürütülmesi amacıyla telefon numarası, 
ev ve işyeri adresi şeklindeki kişisel verileriniz işlenmektedir. – Bu amaçla 
işlenen kişisel verileriniz, bir hakkın kullanılması için veri işlemenin gerekli 
olması sebebine bağlı olarak işlenmektedir.  

o Şirket operasyonlarının yürütülmesi amacıyla (örn. tedarikçilere, 
müşterilere karşı sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi) 
telefon numarası ve e-posta adresi şeklindeki kişisel verileriniz 
işlenmektedir – Bu amaçla işlenen kişisel verileriniz, veri sorumlusunun 
meşru menfaati için veri işlemenin gerekli olması sebebine bağlı olarak 
işlenmektedir.  

o Acil durum yönetim süreçlerinin planlanması amacıyla telefon numarası 
ve e-posta adresi şeklindeki kişisel verileriniz işlenmektedir - Bu amaçla 
işlenen kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri 
işlemenin gerekli olması sebebine bağlı olarak işlenmektedir. 
 

 Özlük bilgisi kategorisinde yer alan özlük dosyasında yer alan kişisel verileriniz 
(işe giriş bildirgesi, bordro bilgileri vb.) Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamındaki 
yükümlülüklerimizin ifası amacıyla işlenmektedir – Bu amaçla işlenen kişisel 
verileriniz, kanunlarda öngörülme sebebine bağlı olarak işlenmektedir. 
 

 Finansal bilgi kategorisinde yer alan maaş bilgisi ve banka hesap bilgisi şeklindeki 
kişisel verileriniz, iş sözleşmesi kapsamında ücret ödeme yükümlülüğümüzün 
ifası amacıyla işlenmektedir - Bu amaçla işlenen kişisel verileriniz, sözleşmenin 
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ifası için veri işlemenin gerekli olması sebebine bağlı olarak işlenmektedir. Yine 
bu kategoride yer alan kredi kartı bilgileriniz, özel sağlık sigortası süreçlerinin 
yürütülmesi amacıyla da işlenmektedir – Bu amaçla işlenen kişisel verileriniz, bir 
hakkın kullanılması için veri işlemenin gerekli olması sebebine bağlı olarak 
işlenmektedir. 

 

 Fiziksel mekan güvenliği kategorisinde yer alan kamera kaydı ile elde edilen 
verileriniz, işyerinde güvenliğin sağlanması amacıyla işlenmektedir - Bu amaçla 
işlenen kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin 
gerekli olması sebebine bağlı olarak işlenmektedir.  

 

 Hukuki işlem kategorisinde yer alan adli makamlarla olan yazışmalardaki bilgiler, 
dava dosyalarındaki bilgiler vb. verileriniz, hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla 
işlenmektedir - Bu amaçla işlenen kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüğün yerine 
getirilmesi sebebine bağlı olarak işlenmektedir. 

 

 Mesleki deneyim kategorisinde yer alan geçmiş iş tecrübelerinize yönelik veriler, 
işe alım sürecinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir - Bu amaçla işlenen kişisel 
verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli olması 
sebebine bağlı olarak işlenmektedir. 

 

 Görsel kayıtlar kategorisinde yer alan fotoğraflarınız özlük dosyasının 
düzenlenmesi amacıyla işlenmektedir - Bu amaçla işlenen kişisel verileriniz, 
kanunlarda öngörülme sebebine bağlı olarak işlenmektedir.  

 

 Görsel kayıtlar kategorisinde yer alan fotoğraflarınız ve görsel/işitsel kayıtlar 
kategorisinde yer alan videolarınız Şirketin çeşitli mecralardaki tanıtım 
faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Bu amaçla işlenen kişisel 
verileriniz, açık rıza sebebine bağlı olarak işlenmektedir.  

 

 Lokasyon verileri kategorisinde bulunan araç takip sistemi ile elde edilen canlı 
konum bilgileriniz, Şirket tarafından kullanımınıza tahsis edilen araçların 
güvenliğinin sağlanması ve iş takibinin yapılabilmesi amacıyla işlenmektedir Bu 
amaçla işlenen kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati sebebine 
bağlı olarak işlenmektedir. 
 

 Diğer veriler kategorisinde yer alan beden ölçüsü bilgileriniz, üniforma temini 
amacıyla işlenmektedir – Bu amaçla işlenen kişisel verileriniz, veri sorumlusunun 
meşru menfaati sebebine bağlı olarak işlenmektedir.  
 

 Sağlık bilgisi kategorisinde yer alan sağlık raporları, kan grubunuz, sağlık 
durumunuza ilişkin bir takım bilgiler ve HES kodunuz aşağıdaki amaç ve hukuki 
sebeplerle işlenmektedir: 
 

o Sağlık raporları, iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki işveren 
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işyeri hekimi tarafından 
işlenmektedir – Bu amaçla işlenen kişisel verileriniz, sağlık hizmetlerinin 
yürütülmesi kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan 
kişilerce veri işlenmesi sebebine bağlı olarak işlenmektedir.  
 

o Kan grubunuz ve sağlık durumunuza ilişkin bilgiler, özel sağlık sigortası 
süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir – Bu amaçla işlenen 
kişisel verileriniz, açık rıza sebebine bağlı olarak işlenmektedir.  
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o HES kodunuz, işyerinde sağlığın korunması ve güvenli bir çalışma ortamı 
sağlanması amacıyla açık rızanıza istinaden işlenmektedi. Bu amaçla 
işlenen kişisel verileriniz, açık rıza sebebine bağlı olarak işlenmektedir. 

 

 Ceza mahkumiyeti kategorisinde yer alan adli sicil kayıtlarınız, işe giriş 
süreçlerinde Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir 
Bu amaçla işlenen kişisel verileriniz, açık rıza sebebine bağlı olarak işlenmektedir. 
 

 Sendika üyeliği verileriniz, sendikaya üye olmanız halinde bu bilginin özlük 
dosyanızda yer alması amacıyla işlenmektedir - Bu amaçla işlenen kişisel 
verileriniz, kanunlarda öngörülme sebebine bağlı olarak işlenmektedir. 

 

 Bilgi güvenliği bölümünde çalışan kişilere ait biyometrik veri kategorisindeki 
parmak izi verileri, bilgi güvenliği sistemlerinin bulunduğu alanlarda güvenliğin 
sağlanması amacıyla işlenmektedir - Bu amaçla işlenen kişisel verileriniz, açık 
rıza sebebine bağlı olarak işlenmektedir. 

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE, HANGİ AMAÇLA VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLE 
AKTARILABİLECEĞİ 

 
İşlediğimiz kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda yurtiçinde 
ve/veya yurtdışında mukim üçüncü taraflara aktarılabilir: 
 

 Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamındaki 
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, ad, soyad, ücret, bordro vb. bilgileriniz 
kanunlarda öngörülme sebebine bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılmaktadır; 
 

 İş sözleşmesi kapsamındaki ücret ödeme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla, ad, 
soyad, ücret ve banka hesap bilgileriniz sözleşmenin ifası için veri işlemenin gerekli olması 
sebebine bağlı olarak bankalara aktarılmaktadır; 

 

 Özel sağlık sigortası süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, ad, soyad, telefon numarası, e-posta 
adresi gibi kişisel verileriniz bir hakkın kullanılması için veri işlemenin gerekli olması sebebine 
ve sağlık durumunuza ilişkin özel nitelikli veriler açısından açık rızanıza istinaden sigorta 
şirketlerine aktarılmaktadır; 

 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (“IBB”) iştiraki olmamız nedeniyle, Şirket operasyonlarının 
gerektirdiği durumlarda, ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel verileriniz veri 
sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli olması sebebine dayalı olarak IBB’ye 
ve zaman zaman diğer IBB iştiraklerine aktarılmaktadır; 

 

 Hukuki süreçlerimizin yürütülmesi ve yetkili mercilerin bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla, 
ad, soyad, T.C. kimlik numarası, işe giriş tarihi gibi kişisel verileriniz kişisel verileriniz hukuki 
yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebine bağlı olarak yetkili mercilere (örn. mahkemeler) 
aktarılabilmektedir; 

 

 Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun temin edilmesi amacıyla, ad, soyad, T.C. kimlik 
numarası, işe giriş tarihi, ücret gibi kişisel verileriniz veri sorumlusunun meşru menfaati için 
veri işlemenin gerekli olması sebebine dayalı olarak, danışmanlık hizmeti alınan üçüncü 
taraflara (örn. avukatlar, mali müşavirler, denetim firmaları) aktarılabilmektedir; 

 

 Şirket operasyonlarının yürütülmesi amacıyla, ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi 
şeklindeki kişisel verileriniz veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli 
olması sebebine dayalı olarak, tedarikçilerimize ve müşterilerimize aktarılabilmektedir; 
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 Şirketin tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, bu konuda açık rıza vermeniz şartıyla, 
fotoğraf ve videolarınız bu hususta işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü taraflara 
aktarılabilmektedir; 

 

 Şirketin yurtdışı operasyonlarının yürütülmesi amacıyla, ad, soyad, telefon numarası, e-posta 
adresi, pasaport bilgisi şeklindeki kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden yurtdışında mukim 
müşterilerimize aktarılabilmektedir.  

 

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ  
 
Kişisel verileriniz, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, e-posta, kamera sistemleri, parmak izi okuma 
sistemleri de dahil olmak üzere üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya 
da KVKK’da öngörülen diğer hukuki sebeplere istinaden toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin 
işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri işbu metnin 2 ve 3 numaralı maddelerinde belirtilmektedir. 
 

5. İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK MADDE 11’DE SAYILAN HAKLARI 
 
Veri sahipleri olarak, 
https://www.istac.istanbul/contents/3587/veri%20sorumlusuna%20ba%C5%9Fvuru%20formu%20F
R02_SP10%20(002).pdf  linkinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurup Şirketimizin Paşa Mah. 
Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli/İstanbul adresine yazılı bildirimde bulunarak aşağıda sayılan 
haklarınızı kullanabilirsiniz.; 
 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
e)  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
f) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 
 

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, İBB internet 
sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen 
başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün 
içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti 
gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas 
alınacaktır. 

 
Siz değerli personellerimizin/stajerlerimizin bilgilerine sunarız. 

 
 

Teslim Alan:  
 
Tarih          :……../………/………… 

 
İmza            : 
 

https://www.istac.istanbul/contents/3587/veri%20sorumlusuna%20ba%C5%9Fvuru%20formu%20FR02_SP10%20(002).pdf
https://www.istac.istanbul/contents/3587/veri%20sorumlusuna%20ba%C5%9Fvuru%20formu%20FR02_SP10%20(002).pdf

