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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
VE
İŞLENMESİ POLİTİKASI
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POLİTİKA’NIN KONUSU VE AMACI:
Kişisel verilerin korunması, MEY Alkollü İçkiler San. Ve Tic. A.Ş. (“MEY”), ana şirketi Diageo
Plc ve Mey İçki San. Ve Tic. A.Ş. başta olmak üzere tüm bağlı şirketleri için büyük hassasiyet arz
etmekte olup; Şirketimizin iş öncelikleri arasındadır. Bu politikanın konusunu çalışanlarımızın, iş
ortaklarımızın, müşterilerin, ziyaretçilerin, iş başvurusunda bulunan adayların ve kişisel verisi
işlenen üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması oluşturmaktadır.
Bu Politika’nın amacı, MEY ve bağlı şirketleri tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve
kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemlerin ortaya konulması, bu kapsamda
kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini korumak amacıyla kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri
bilgilendirerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ("KVKK") uyum
sağlamaktır.
KAPSAM:
Bu Politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilere ilişkindir. Yerel mevzuata, Diageo Küresel
Veri Gizliliği Politikası’na ve işbu Politikaya uyum, tüm çalışanlarımızdan ve kişisel veriyi
paylaştığımız 3. Kişiler ile kişisel verileri MEY adına işleyen 3. Kişilerden beklenmektedir.
Yürürlükte bulunan mevzuat ve Diageo Küresel Veri Gizliliği Politikası ile işbu Politika arasında
uyumsuzluk bulunması durumunda, yürürlükteki mevzuat uygulanır.
TANIMLAR:

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı
Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, Örn.
Maskeleme, toplulaştırma, veriyi bozma ve diğer tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
Aydınlatma Metni: KVKK hükümleri gereğince, kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları,
hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülükler konusunda İlgili kişilerin bilgilendirildiği metni
Başvuru Formu: Kişisel Veri Sahibi olan İlgili kişilerin MEY’e karşı kanundan doğan haklarını
kullanmak amacıyla yapacakları başvuru ve yöntemini açıklayan formu
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi; İş ortakları, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler gibi
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İş Ortağı: MEY’in faaliyetlerini sürdürürken iş yaptığı tarafları
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Örn. Ad-soyad,
TCKN, e-posta, adresi, pasaport numarası, doğum tarihi vb. gibi
Kişisel verilerin işlenmesi: 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 işlemi
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 verileri
Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen
gerçek veya tüzel kişiyi
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verilerin İşlenmesi:
KVKK 4. maddesine uygun olarak Kişisel veriler aşağıdaki temel ilkelere uyulmak suretiyle
işlenmektedir:


Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,



Doğru ve gerektiğinde güncel olacak şekilde,



Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi,



İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,



KVKK’nda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,
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Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak KVKK’da sayılan aşağıdaki
şartlardan birinin varlığı hâlinde MEY ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verileri
işleyebilir:


Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde



Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda



Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda



MEY’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumunda



İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirmiş olması durumunda



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



İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, MEY’in meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda

Bu kapsamda MEY, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:











MEY'in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine
uygun olarak yerine getirilmesi için MEY’in ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların
yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
MEY’in kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri ve ticari politikalarının tespit edilmesi,
planlanması ve uygulanması;
MEY’in ve bağlı şirketlerinin ve MEY ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel
kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (MEY tarafından yürütülen iletişime yönelik
idari operasyonlar, MEY’e ait ofis, işyeri, tesis ve benzeri tüm lokasyonların fiziksel
güvenliğini ve denetimini sağlamak, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, MEY
ve bağlı şirket müşterilerini değerlendirme, ürün v.s. şikâyet yönetimi süreçleri, etkinlik
yönetimi, hukuki uyum süreci, iç ve dış denetimler, mali işler v.b.),
MEY’in personel alımı dahil her türlü insan kaynağı faaliyetlerinin tasarlanması ve
yürütülmesi ile bu faaliyetlere destek olunması;
MEY’in ve bağlı şirketlerinin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.
Etkinlik, Uyumluluk Yönetimi ve yapılan Şirket iç soruşturmalar
MEY finansal raporlama ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
MEY hukuk işlerinin yürütülmesi
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Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
Hâkim ve bağlı şirketlerine hukuki uyumluluk konusunda destek verilmesi
MEY ve hâkim ve bağlı şirketleri politika ve prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak
yürütülmesine ilişkin iç/dış denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
MEY hâkim ve bağlı şirketlerinin şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin
gerçekleştirilmesi konusunda destek olunması
Şirket itibarı araştırma ve korunmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen
şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak MEY
tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları:
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 verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık
rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata 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 işlenebilir.
MEY, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen kanuni düzenlemelere uygun
hareket eder. Kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel
veriler bakımından özenle uygulanır ve gerekli denetimler yapılır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi, Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi::
MEY, kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar saklar. MEY ilgili mevzuatlarda kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp
öngörülmediğini inceler, belirlenmiş bir süre varsa bu süreye uygun muhafaza eder, herhangi bir
süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.
Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler
MEY tarafından re’sen veya İlgili Kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim
hale getirilmektedir.
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Silme işlemi, fiziksel olarak yok etme, bir daha kurtarılamayacak biçimde veriyi ilgili yazılımdan
silme veya bu konuda 3. Kişilerden destek almak suretiyle yapılabilir.
Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, bu verilerin hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir
bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. MEY, saklama süresi dolan
kişisel bu verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında anonimleştirebilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması:
Kişisel veriler ancak KVKK’da sayılan ve aşağıdaki şartlardan bir veya birkaçının varlığı hâlinde
amaç ile sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılabilir:


İlgili Kişinin açık rızası ile



Kanunlarla izin verildiği hallerde veya kanunda belirtilen hallerde



Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda



Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin aktarılması gerekli ise



MEY’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri aktarımının zorunlu
olması halinde



İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş ise



Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise



İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, MEY’in meşru
menfaatleri için zorunlu ise

MEY, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik
önlemlerini almak ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kişisel veri sahibinin
kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilir.
MEY, KVKK’na uygun olarak ve işbu Politika kapsamında yönetilen veri sahiplerinin kişisel
verilerini 3. Kişilere (MEY Alkollü İçkiler San. Ve Tic. A.Ş. iş ortaklarına, tedarikçilerine,
müşterilerine, ilgili çalışanlarına, MEY Alkollü İçkiler San. Ve Tic. A.Ş. ana şirketi Diageo Plc.
ve Mey İçki San. Ve Tic. A.Ş. dahil tüm bağlı şirketlerine, hissedarlarına, ilgili yasal hükümler
çerçevesinde doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, danışmanlarımıza, denetçilerimize
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ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, denetleyici ve
düzenleyici makamlara, Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine, meslek kuruluşları ve benzeri
kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya
kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu
ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, ve saire) Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması:
MEY, mevzuatta belirtilen gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından
öngörülen yeterli önlemleri kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki
durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir:
a)
b)

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
 Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri
(ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve
kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle
ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
 Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel
verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi 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.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması:
MEY uluslararası bir şirket olarak, mevzuatta belirtilen gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel
veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere
veya ana şirketi Mey İçki San. Ve Tic. A.Ş. ve Diageo Plc. veya diğer bağlı şirketlerine
aktarabilir.
MEY, kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise
aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip
olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda,
Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak
taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere kişisel verileri aktarabilir:


Kanunlarla izin verildiği hallerde veya kanunda belirtilen hallerde



Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda
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Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin aktarılması gerekli ise



MEY’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri aktarımının zorunlu
olması halinde



İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş ise



Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise



İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, MEY’in meşru
menfaatleri için zorunlu ise

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması:
MEY, mevzuatta belirtilen gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından
öngörülen yeterli önlemleri kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki
durumlarda Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden bir Veri
Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilir:
o

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

o

Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
 Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri
(ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık
ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen
hallerde,
 Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel
verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi 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.

Veri Sahibi/İlgili Kişinin Aydınlatılması:
MEY, KVKK’na uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahibi/ilgili
kişiyi aydınlatır. Bu kapsamda MEY, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla
işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri
toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda
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aydınlatma yapar. Aydınlatma metni tüm çalışan ve 3. Tarafların erişimine açık şekilde (şirket
web sitesinde, portalında vs.) ilan edilir.
Veri Sahibi/İlgili Kişinin KVKK’ndan Doğan Hakları:
MEY, Aydınlatma Yükümlülüğü kapsamında kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirir; bu
hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol gösterir. MEY, kişisel veri sahibi
ilgili kişilerin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin
yapılması için KVKK’na uygun olarak gerekli iş akışı, idari ve teknik düzenlemeleri
yürütmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
Kişisel verisi işlenen Veri Sahibi/İlgili Kişiler kanunda sıralanan aşağıdaki haklarına ilişkin
taleplerini yazılı olarak MEY’e iletmeleri durumunda MEY talebin niteliğine göre talebi en geç
otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret
öngörülmesi hâlinde, MEY tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki
ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;
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
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,

f.

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.

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
Haklarına sahiptir.
h.
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Veri Sahibi/İlgili Kişinin Haklarını Kullanması:
İlgili Kişiler Kanundan doğan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve
belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği
diğer yöntemlerle zarfın üzerinde anlaşılır şekilde ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebidir’ yazılması suretiyle www.mey.com.tr adresindeki Başvuru
Formu’nu doldurup formun imzalı çıktısını MEY’e iletebileceklerdir:
a) ‘Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 River Plaza K:25 34394 Şişli İstanbul’ adresine Veri
sahibinin bizzat kimliğini tevsik eden belgesi ile birlikte şahsen başvurusu1 ile
b) ‘Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 River Plaza K:2534394 Şişli İstanbul’ adresine Noter
kanalıyla
c) Başvuru Sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan ‘güvenli
elektronik imza’ ile imzalanarak Şirket kayıtlı meyalkol@hs02.kep.tr elektronik posta
(KEP) adresine gönderilmek
Suretleriyle yapılabilir.
Başvurulara cevap verme süreci:
Veri Sahibi/İlgili Kişinin, işbu Politika’da belirtilen usule uygun olarak talebini MEY’e iletmesi
durumunda MEY talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak
sonuçlandırır.
MEY, başvuruda bulunan Veri Sahibi/İlgili Kişinin başvuruya konu kişisel verinin gerçek sahibi
olup olmadığını tespit etmek veya Verilerin güvenliğini sağlamak veya kişisel veri sahibinin
başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırmak amaçlarıyla, bilgi/belge talep edebilir;
kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili ek soru/lar yöneltebilir. Veri sahibinin başvurusunun;
diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi,
bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, ilgili bilgi talebi, MEY tarafından
gerekçesi açıklanarak reddedilebilecektir.
MEY KVKK 28. Maddesi çerçevesinde aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin
başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:
a)
b)

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve
istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî 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.
1

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunacak olması durumunda, 3. Kişinin,
ilgili kişi tarafından kendisi adına noterlikçe düzenlenmiş özel vekâletname ile başvuru yapması şarttır.
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c)

d)

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya
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.

KVKK 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç
olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri kanunen mümkün değildir:
a)
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli
olması.
b)
Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
c)
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 veya kovuşturması için gerekli
olması.
d)
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve
mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
Veri sahibi/İlgili Kişinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali
olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, ilgili
bilgi talebi, MEY tarafından gerekçesi açıklanarak reddedilebilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı:
İlgili kişi KVKK’nun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz
bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; MEY’in cevabını öğrendiği
tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na
şikâyette bulunabilir.

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler:
MEY, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak amacıyla, teknolojik imkânlar ve
maliyetleri göz önünde bulundurarak gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Çalışanlar,
öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak işleyemez, başkalarına
açıklayamaz, işleme amacı dışında kullanamaz ve bu yükümlülükleri görevden ayrılmalarından
sonra da devam eder. Çalışanlar bu yükümlülükleri konusunda bilgilendirilir ve bu doğrultuda
kendilerinden gerekli taahhütler alır.
MEY, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı
olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarıyla uygun güvenlik
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düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır, bu kapsamda gerekli
denetimleri yapar veya yaptırır ve bu denetim sonuçlarını sistemin iyileştirilmesi için kullanır.
MEY, kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen 3. kişiler
nezdinde KVKK’dan doğan yükümlülüklere ilişkin bilinci oluşturmak ve artırmak amacıyla iş
ortakları ve tedarikçilerin KVKK’na uygun kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunması yönünde
gerekli önlemleri alır; veri işleyen 3. Kişilere, veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyete
uygun şekilde sözleşmesel bir yükümlülük olarak da getirir.
MEY kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini,
kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine
göre gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.
MEY, KVKK’na uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları
tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK
Kurulu’na bildirilmesini sağlar.
MEY KVKK’na uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapar veya yaptırır ve bu
denetim sonuçlarını sistemin iyileştirilmesi için kullanır.
MEY İŞYERİ, TESİS GİRİŞLERİ İLE İŞYERİ, OFİS, TESİS VE EĞİTİM KURUMLARI
İÇERİSİNDE KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ:
MEY güvenliğin sağlanması ve sair meşru amaçlarla MEY, işyeri, ofis, tesis ve sair tüm
lokasyonlarında güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine
yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
MEY, güvenlik kamerası ile izleme faaliyetinde bulunmak suretiyle şirketin, personelinin ve diğer
kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumayı amaçlar. MEY’in kamera ile
izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.
MEY tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; MEY internet sitesinde işbu
Politika yayınlanır, MEY Aydınlatma Metninde bu hususa yer verilir ve izlemenin yapıldığı
alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılır. Güvenlik kameralarının
izleme alanları, sayısı, güvenlik amacı ile sınırlı olarak uygulanır. Güvenlik amaçlarını aşan ve
kişilik haklarına halel getirecek sonuçlar doğurabilecek alanlar (tuvaletler gibi) izlemeye tabi
tutulmamaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda
ve ilgili MEY çalışanının erişimi mevcuttur. Canlı kamera görüntülerini ise, ilgili MEY
çalışanları ile dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevleri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan
sınırlı sayıdaki kişiler gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan
etmektedir.
Misafir olarak MEY’e ait lokasyonlara gelen kişilere kimlik belgesi karşılığı ziyaretçi kartı
verilmekte ve kişilerin isim ve soyadları, TC kimlik no’ları, doğum yeri ve tarihleri elde edilirken
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söz konusu kişisel veri sahipleri duvarda asılı metinler ile bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar.
Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve
ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.
MEY tarafından güvenliğin sağlanması ve sair meşru amaçlarla MEY işyeri, ofis, veya tesisleri
içerisinde talep eden ziyaretçilere internet erişimi sağlanabilir. Bu durumda internet erişimlerinize
ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir
hükümlerine göre kayıt altına alınır; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları
tarafından talep edilmesi veya MEY içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki
yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenir.
Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda MEY IT çalışanının erişimi
mevcuttur. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan MEY çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu
kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişir ve hukuken
yetkili olan kişilerle paylaşır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile
eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
MEY sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini
ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş
içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik
vasıtalarla (Örn. cookie gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydedebilir. MEY’in yapmış
olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar
ilgili internet sitelerinin “MEY Gizlilik Politikası” metinleri içerisinde yer almaktadır.
İşbu Politika MEY’in internet sitesinde (www.mey.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin
talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

13
İlk Yayın ve yürürlük Tarihi: 07.10.2016

