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Halka Açık 

1. Amaç Ve Kapsam 

Setaş olarak, müşterilerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve iş ortaklarımız da dahil olmak 
üzere, faaliyetlerimiz sırasında temasta bulunduğumuz tüm gerçek kişilerin, Anayasal bir hak 
olan kişisel verilerinin korunmasına ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer 
alan düzenlemelere uyum sağlanmasına azami önemi vermekteyiz. 

Bu doğrultuda, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, bu 
verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak 
amacıyla, gerekli her türlü teknik ve idari önlemleri almaktayız. 

Setaş olarak, İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile, kişisel verilerin 
toplanması, kullanılması, işlenmesi, aktarılması, saklanması süreç ve sistemlerimiz ile temel 
ilkelerimiz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. 

2. Tanımlar 

Setaş Setaş Kimya Sanayi A.Ş 

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve 
özgür iradeyle açıklanan rıza. 

Başvuru Formu 

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için 
yapacakları başvuruyu içeren “6698 Sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Veri 
Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak 
Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”. 

Çalışan Setaş personeli. 

Çalışan Adayı 
Setaş’ a herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş 
ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin 
incelemesine açmış olan gerçek kişiler 

İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim 
hale getirilmesi. 

İş Ortağı 
Setaş’ ın ticari faaliyetlerini yürütürken, birlikte 
muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi 
amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar. 

Kanun/KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin 
her türlü bilgi. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

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 hâle 
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her 
türlü işlem. 

Kişisel Verilerin Silinmesi 
Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili 
kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar 
kullanılamaz hale getirilmesi. 

https://kvkk.agaoglu.com.tr/Home/ApplicationForm
https://kvkk.agaoglu.com.tr/Home/ApplicationForm
https://kvkk.agaoglu.com.tr/Home/ApplicationForm
https://kvkk.agaoglu.com.tr/Home/ApplicationForm
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Kişisel Verilerin Yok 
Edilmesi 

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç 
kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri 
getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi. 

Kişisel Verilerin Anonim 
Hale Getirilmesi 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel 
verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette 
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. 

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

Müşteri 

Setaş ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup 
olmadığına bakılmaksızın Setaş iş birimlerinin 
yürüttüğü operasyonlar kapsamında Setaş’ ın iş 
ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek 
kişiler. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi 
inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve 
kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, 
cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik 
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik 
veriler. 

Periyodik İmha 

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının 
tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel 
verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve 
tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, 
yok etme veya anonim hale getirme işlemi. 

Politika Setaş tarafından, Kanun uyarınca hazırlanan, işbu 
kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası. 

Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun 
adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. 

Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak 
işlendiği kayıt sistemini 

Veri Sorumlusu 
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını 
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 
yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. 

Veri Sahibi/İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası 

9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete’ 
de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. 

Türk Ceza Kanunu 
12 Ekim 2005 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’ 
de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu. 

Yönetmelik 
28.10.2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya 
Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”. 

3. Roller ve Sorumluluklar 

Setaş’ ın KVK Politikası’ nın işleyiş, faaliyet ve süreçlerinde uygulanmasında, Setaş KVKK Veri 
Sorumlusu olmakla birlikte, Setaş Politikasına uygun hazırlanan yönetmelik, prosedür, klavuz, standart 
ve eğitim faaliyetlerinin Setaş bünyesinde uygulanmasında İnsan Kaynakalrı Departmanı rehber 
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olacaktır. Setaş genelinde çalışan tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız, misafirler, ziyaretçiler ve ilgili 
üçüncü kişiler Setaş KVKK Politikası’ na uyum ile birlikte, hukuki yönden risklerin ve yakın tehlikenin 
önlenmesinde İnsan Kaynakalrı Departmanı ile iş birliği yapmakla yükümlüdür. Setaş’ ın tüm 
departmanları Setaş KVKK Politikası’ na uyulmasını gözetmekle sorumludur.  

4. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Usul Ve Esaslar 

Genel İlkeler 

Anayasa’nın m. 20/III kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla 
işlenebileceği belirtilerek kişisel verilerin korunması güvence altına alınmıştır. Kişisel veri sahiplerine 
tanınan bu hak doğrultusunda Setaş, kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtilen ilkeler doğrultusunda veya 
kişinin açık rızasının bulunduğu durumlarda aşağıdaki ilkelere uygun olarak işlemektedir: 

1. Kişisel Verileri Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 

Setaş, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması 
mevzuatına uygun olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun 
olarak yürütmektedir. 

2. Kişisel Veriler’ in Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 

Setaş tarafından işlenen Kişisel Veriler’ in doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli 
tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak 
amacıyla bilgilendirmelerde bulunularak Veri Sahipleri’ ne gerekli imkânlar tanınmaktadır. 

3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 

Setaş, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak 
belirlemektedir. Setaş, yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan 
kadar işlemektedir. 

4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

Setaş, Kişisel Verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde 
işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel 
Veriler’ in işlenmesinden kaçınmaktadır. 

5. İlgili Mevzuatta Öngörülen Veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre 
Kadar Muhafaza Etme 

Setaş tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç 
için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, Setaş, ilgili mevzuatta 
verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa 
verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. 


