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KISALTMALAR 
 

Anayasa  : 1982 Anayasası  

İkincil Mevzuat : KVKK’ya dayanılarak çıkarılan 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik,  28 Ekim 

2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin 

Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 

dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer tüm Yönetmelik, Tebliğ, 

KVK Kurulu Kararı vb.  

İşK : 4857 sayılı İş Kanunu 

KVK Kurulu  : Kişisel Verileri Koruma Kurulu  

KVK Kurumu  : Kişisel Verileri Koruma Kurumu  

KVKK   : 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu  

Politika   : Rubis Terminal Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası  

Rubis Terminal  : Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş. 

TBK   : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 

TCK   : 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
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BİRİNCİ BÖLÜM  

POLİTİKANIN AMAÇ, KAPSAM VE YÜRÜRLÜĞÜ 

A. GİRİŞ 

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve teknolojinin insan hayatındaki yeri, Kişisel Verilerin1 

korunması ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Günümüzde Kişisel Verilerin korunması temel bir insan 

hakkı olan özel hayatın gizliliği ile doğrudan bağlantılı kabul edilmekte; kişilerin özel hayatının gizliliğinin 

sağlanabilmesi amacıyla da üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan Kişisel Verilerin hukuken 

korunması gerekmektedir. Bu ihtiyaca yönelik olarak yaşanan uluslararası gelişmelere paralel şekilde 

Türkiye’de ilk olarak TCK ve Anayasa’da bir takım düzenlemeler yapılmış ve son olarak da 24 Mart 2016 

tarihinde kabul edilen KVKK ve KVKK’ya bağlı olarak çıkartılan Yönetmelik ve Tebliğler ile Kişisel 

Verilerin korunması ile ilgili temel mevzuat oluşturulmuştur.  

Rubis Terminal olarak Kişisel Verilerin usulüne uygun olarak işlenmesi, saklanması, korunması ve imhası 

en önemli önceliklerimizdendir. Şirketimiz Kişisel Verilere ilişkin azami özeni göstermekte ve bunu 

Şirket Politikası haline getirmektedir. Bu doğrultuda Şirketimiz tarafından gerekli teknik ve idari 

tedbirler de alınmaktadır.  

Bu amaç doğrultusunda ve kanuni düzenlemelere uyum çerçevesinde hazırlamış olduğumuz işbu 

Politika Dokümanında hissedar, yetkili ve çalışanları dâhil olmak üzere Müşterilerimizin, 

Taşeronlarımızın, İş Ortaklarımızın, Tedarikçilerimizin, Çalışanlarımızın, Çalışan Adaylarımızın, 

Ziyaretçilerimizin ve Kişisel Verileri Şirketimizce işlenen sair üçüncü kişiler dâhil ilgili tüm Veri 

Sahiplerinin2 Kişisel Verilerinin işlenmesi, saklanması ve imhasına ilişkin olarak Şirketimizin temel 

ilkeleri ile izlediği usul ve esaslar açıklanmaktadır.  

B. AMAÇ 

İşbu Politikanın temel amacı; (i) Rubis Terminal tarafından gerçekleştirilen Kişisel Verilerin işlenmesi, 

korunması ve imhası faaliyetlerinde mevzuata tam uyum sağlamak, (ii) Şirketimiz tarafından hukuka 

uygun bir biçimde yürütülmekte olan Kişisel Veri işleme faaliyeti ile kişisel verilerin korunmasına ve 

imhasına yönelik benimsenen usul ve esaslar hakkında açıklamada bulunmak, (iii) bu vesile ile hissedar, 

yetkili ve çalışanları dâhil olmak üzere Müşterilerimizi, Taşeronlarımızı, İş Ortaklarımızı, 

Tedarikçilerimizi, Çalışanlarımızı, Çalışan Adaylarımızı, Ziyaretçilerimizi ve Kişisel Verileri Şirketimiz 

tarafından işlenen sair üçüncü kişiler kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı ve Veri Sahiplerinin Kişisel 

Verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunmasını sağlamaktadır.  

C. KAPSAM 

İşbu Politikanın kapsamı; başta Anayasa olmak üzere KVKK ve ikincil mevzuat doğrultusunda 

belirlenmiş olup, Rubis Terminal’in ilgili mevzuat doğrultusundaki uygulamalarının somutlaştırılması 

yolu ile oluşturulmuştur.  

Politika; Müşterilerimizin, Taşeronlarımızın, İş Ortaklarımızın, Tedarikçilerimizin, Çalışanlarımızın, 

Çalışan Adaylarımızın, Ziyaretçilerimizin ve üçüncü kişilerin Kişisel Verileri dâhil olmak üzere Rubis 

                                                           
1 Tanımlar (EK-1) 
2 Tanımlar (EK-1); Veri Sahibi Kategorileri (EK-2) 
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Terminal tarafından (i) tamamen veya kısmen otomatik olan ya da (ii) herhangi bir Veri Kayıt Sisteminin 

parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm Kişisel Verilere ilişkindir. 

İşbu Politikanın uygulaması Veri Sahibinin grubuna göre değişiklik gösterebilir; Veri Sahibi grubuna 

uygun olarak işbu Politikanın tamamı uygulanabileceği gibi yalnızca bir kısmı da uygulanabilir.  

Kişisel Verilerin işlenmesi, korunması, saklanması ve imhası konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni 

düzenlemeler öncelikle uygulanacak olup, yürürlükte bulunan mevzuat ve işbu Politika arasında 

herhangi bir uyumsuzluk bulunması halinde, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı 

bulacağını peşinen kabul etmektedir. 

Bu Politika, tüzel kişi verilerine uygulanmamaktadır. 

D. YÜRÜRLÜK 

İşbu Politika, 06.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Şirketimize ait internet sitesinde de 

(www.rubis-terminal-tr.com) yayımlanacaktır. Politika, mevzuattaki olası değişikliklere paralel olarak 

güncellenecektir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI 

A. TEMEL İLKELER 

Veri Sorumlusu3 konumundaki Rubis Terminal, Kişisel Verileri KVKK’nın 4. maddesinde düzenlenen 

aşağıdaki temel ilkelere uygun olarak işlemektedir.  

A.1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma 

Kişisel Veriler, Şirketimizce hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir. Veri 

Sorumlusu olarak Rubis Terminal, her türlü Kişisel Veri işleme faaliyetinde yürürlükte bulunan 

mevzuata ve KVK Kurulu kararlarına uygun hareket etmekte, dürüstlük kurallarına uymakta ve şeffaflığı 

sağlayarak yükümlülüklerini yerine getirmektedir. 

A.2. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma 

Rubis Terminal, işlemekte olduğu Kişisel Verilerin her zaman doğru ve mevzuat, KVK Kurulu kararları 

ve işleme amacının gerektirdiği hallerde güncel olmasının sağlanmasına büyük özen göstermektedir. 

Buna paralel olarak Şirketimiz, her zaman Veri Sahiplerinin bilgilerini doğru ve güncel olmasını temin 

edecek imkânı sağlamaktadır.   

A.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme 

Rubis Terminal, Kişisel Veri işleme faaliyetlerini belirli, açık ve meşru amaçlarla sınırlı tutmaktadır. 

Şirketimiz tarafından Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği, henüz Kişisel Veri işleme faaliyeti 

başlamadan önce, Veri Sahiplerine yönelik Aydınlatma Metni4 ile açık bir şekilde ortaya konmaktadır. 

A.4. İşlenen Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

Rubis Terminal, Kişisel Verileri temin edildikleri sırada Veri Sahibine bildirilen amaçla sınırlı ve bağlantılı 

olarak ve münhasıran bu amaç için gerektiği ölçüde işlemektedir. 

A.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İlgili Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza 

Edilme 

Rubis Terminal, işlemekte olduğu Kişisel Verileri yürürlükte bulunan ilgili mevzuat kapsamında 

belirlenen ve/veya işlenme amacı için gerekli olan süre boyunca saklamaktadır. Bu doğrultuda, 

Şirketimiz ilgili mevzuatta Kişisel Verilerin saklanması ile ilgili herhangi bir süre düzenlenip 

düzenlenmediğini tespit ederek;  (i) herhangi bir süre düzenlenmiş ise ilgili süreyi dikkate almakta, (ii) 

herhangi bir özel süre belirlenmemekle birlikte verilerin işlenmesindeki amaç mevzuatta genel olarak 

düzenlenen süreden daha uzun bir süreyi gerektirmekteyse ilgili Kişisel Verileri bu süre kadar 

saklamaktadır. Sürenin sona ermesi ve/veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

halinde Kişisel Veriler Şirketimiz tarafından mevzuata uygun şekil ve sürelerde imha edilmektedir. 

Şirketimiz tarafından hiçbir şekilde söz konusu süreleri aşacak şekilde, gelecek bir zamanda kullanma 

ihtimali gözetilerek, Kişisel Veri saklanmamaktadır. 

                                                           
3 Tanımlar (EK-1) 
4 Tanımlar (EK-1) 
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B. VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI 

Anayasa m. 20/III ve KVKK m. 10 uyarınca; Rubis Terminal olarak Kişisel Verilerin temin edilmesi 

sırasında Veri Sahiplerini anlaşılır, açık ve sade bir dil kullanmak sureti ile asgari olarak; (i) Veri 

Sorumlusu Şirketimizin kimliğini, (ii) Kişisel Verileri işleme amaçlarımızı, (iii) işlenen Kişisel Verilerin 

aktarım amacı ile aktarılacağı kişileri, (iv) Kişisel Veri toplamanın yöntemini ve hukuki sebebini ve (v) 

Veri Sahibinin KVKK m. 11 kapsamında sahip olduğu hakları bildirmek suretiyle aydınlatmaktayız. İşbu 

aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, Veri Sahibinin talebine bağlı bulunmamaktadır. 

Kişisel verilerin Veri Sahibinden elde edilmemesi halinde; işbu aydınlatma yükümlüğü (i) Kişisel 

Verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde veya (ii) Kişisel Verilerin Veri Sahibi ile 

iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında; ya da (iii) Kişisel 

Verilerin aktarılacak olması halinde, en geç Kişisel Verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada yerine 

getirilmektedir.  

İlaveten Veri Sahibinin Anayasa m. 20/III ve KVKK m. 11 kapsamındaki bilgi talepleri de usulüne uygun 

şekilde ve süresinde cevaplandırılmaktadır5. Bu amaçla Şirketimizin internet sitesinde Veri Sahiplerinin 

bilgi taleplerini iletmeleri için doldurulması gereken bilgi talep formu bulunmaktadır.  

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  

Anayasa m. 20/III uyarınca;  Kişisel Veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla 

işlenebilir. Bu doğrultuda Şirketimiz Kişisel Verileri, aşağıda detaylı şekilde açıklanan şekilde, Veri 

Sahibinin Açık Rızası6 veya mevzuat altında düzenlenen istisnai hallerde hukuka uygun şekilde 

işlemektedir.   

C.1. Açık Rızaya Dayalı Veri İşleme 

Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili temel hukuka uygunluk şartı Veri Sahibinin Açık Rızasıdır. Söz konusu 

Açık Rıza,  belirli bir konuya ilişkin olarak bilgilendirilmeye dayalı şekilde ve özgür iradeyle 

açıklanmalıdır. Bu doğrultuda Şirketimiz, Kişisel Verileri işleme amacıyla bağlantılı olarak, aşağıda 

detaylandırılan istisnai durumları gözetmekte ve bunlardan herhangi birinin bulunmaması durumunda 

Kişisel Veri işleme faaliyetini Veri Sahibinin Açık Rızasına dayalı olarak sürdürmektedir.  

C.2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 

Veri Sahibinin Kişisel Verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak 

işlenebilecektir.   

C.3. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle Veri Sahibinin Açık Rızasının Alınamaması 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik 

tanınmayan Veri Sahibinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması 

için zorunlu olması halinde; Veri Sahibinin ilgili Kişisel Verileri hukuka uygun olarak işlenebilecektir.   

                                                           
5 Bkz. Beşinci Bölüm – Veri Sahibinin Hakları 
6 Bkz. Tanımlar (EK-1) 
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C.4. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 

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

ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde; Veri Sahibinin ilgili Kişisel Verileri hukuka uygun 

olarak işlenebilecektir. Sözleşmenin karşı tarafının bir tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin 

sözleşmenin imza, ifa ve tekemmülü için yetkili olduğunu beyan ettiği görevli ya da görevlilerinin Kişisel 

Verileri işlenecektir.  

C.5. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi 

Veri Sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

halinde Veri Sahibinin ilgili Kişisel Verileri hukuka uygun olarak işlenebilecektir.   

C.6. Alenileştirme 

Veri Sahibinin tarafından alenileştirilmiş olması halinde; Veri Sahibinin ilgili Kişisel Verileri hukuka 

uygun olarak işlenebilecektir.   

C.7. Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde; Veri Sahibinin 

ilgili Kişisel Verileri hukuka uygun olarak işlenebilecektir.   

C.8. Meşru Menfaat Nedeniyle Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Veri Sorumlusu olarak Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde; Veri 

Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sahibinin ilgili Kişisel Verileri 

hukuka uygun olarak işlenebilecektir.   

D. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

KVKK m. 6 uyarınca Özel Nitelikli Kişisel Veriler; 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 verilerdir.  

Şirketimizce Özel Nitelikli Kişisel Veriler İkincil Mevzuat ile öngörülen güvenlik tedbirleri uygulanmak 

suretiyle ve esas olarak aşağıdaki istisnalar gözetilerek işlenmekte olup, söz konusu istisnaların 

bulunmadığı hallerde Veri Sahibinin Açık Rızasına başvurulmaktadır. 

• Veri Sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli Kişisel Veriler bakımından 
kanunlarda öngörülen istisnai hallerde işleme faaliyeti gerçekleştirilebilmektedir.  

• Veri Sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli Kişisel Verileri bakımından 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 işlenmektedir.  

İlaveten Özel Nitelikli Kişisel Verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla İkincil Mevzuat kapsamında 
öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde Şirketimizce 06.04.2018 tarihli Özel Nitelikli Kişisel Verilerin 
Güvenliği Politikası ve Prosedürü kabul edilmiştir. 
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E. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Yukarıda belirtildiği üzere; Kişisel Verilerin aktarılması ile ilgili temel hukuka uygunluk şartı Veri 

Sahibinin Açık Rızasıdır. Şirketimiz bu temel hukuka uygunluk şartı doğrultusunda Veri Sahiplerinin Açık 

Rızasına dayalı olarak ilgili Kişisel Verileri yurtiçine, buluta ya da yurtdışına aktarabilmektedir. Kişisel 

Verilerin aktarılmasına yönelik temel prensibimiz bu olmakla beraber mevzuatta öngörülen istisnalar 

kapsamında da ilgili Kişisel Verilerin aktarılması mümkündür.  

E.1. Yurtiçinde Aktarım 

Şirketimiz işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Verileri (i) Veri Sahibinin Açık Rızası veya (ii) mevzuatta 

öngörülen ve yukarıda İkinci Bölüm – C Başlığı altında sayılan istisnai hallerde (Özel Nitelikli Kişisel 

Veriler için ise İkinci Bölüm D Başlığı altında sayılan istisnai hallerde ve ayrıca KVK Kurulunun 

belirleyeceği yeterli önlemleri de almak suretiyle) Veri Sahibinin Açık Rızası olmaksızın yurtiçinde 

mukim üçüncü kişilere (Şirket Yetkilileri, Taşeronlar, İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz, kanuni 

yükümlülüklerin bulunduğu kamu kurum ve/veya kuruluşlar ve sair üçüncü kişiler) aktarmaktadır.  

E.2. Yurtdışına Aktarım 

Şirketimiz işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Verileri (i) Veri Sahibinin Açık Rızası veya (ii) mevzuatta 

öngörülen ve yukarıda İkinci Bölüm – C Başlığı altında sayılan istisnai hallerde (Özel Nitelikli Kişisel 

Veriler için ise İkinci Bölüm D Başlığı altında sayılan istisnai hallerde) ve (KVK Kurulu’nun belirleyeceği) 

yeterli korumanın bulunması şartıyla Veri Sahibinin Açık Rızası olmaksızın yurtdışında mukim üçüncü 

kişilere (Şirket hissedarları, Taşeronlar,  İş Ortakları, Tedarikçiler, kanuni yükümlülüklerin bulunduğu 

kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve sair üçüncü kişilere) aktarmaktadır.  

Yeterli korumanın bulunmaması halinde; Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlularının 

yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulunun izninin bulunması halinde Veri 

Sahibinin Açık Rızası olmaksızın yurtdışına aktarım yapılabilir.  

F. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Rubis Terminal olarak; (i) Kişisel Verileri KVKK m. 5/II’de ve (ii) Özel Nitelikli Kişisel Verileri ise KVKK m. 

6/III.’de belirtilen aşağıdaki koşullara dayalı olarak işlemekte ve bunların bulunmaması halinde ise 

Kişisel Veri işleme faaliyetinde bulunmak için Veri Sahiplerinin Açık Rızasına başvurmaktayız.  

• Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin olarak Rubis Terminal’in ilgili faaliyette bulunmasının 

kanunlarda açıkça öngörülmesi,  

• Kişisel Verilerin Rubis Terminal tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 

doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,  

• Kişisel Verilerin işlenmesinin Rubis Terminal’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması, 

• Kişisel Verilerin Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; Veri Sahibinin 

alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Rubis Terminal tarafından işlenmesi,  

• Kişisel Verilerin Rubis Terminal tarafından işlenmesinin Rubis Terminal’in veya Veri Sahibinin 

veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,  

• Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Rubis Terminal’in meşru 

menfaatleri için Kişisel Veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,   
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• Rubis Terminal tarafından Kişisel Veri işleme faaliyetinde bulunulmasının Veri Sahibinin ya da 

bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda 

da Veri Sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak 

durumda bulunması,  

• Veri Sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinin 

kanunlarda öngörülmesi, 

• Veri Sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Verileri 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 işlenmesidir. 

 

Yukarıda anılan işbu koşullar altında; Rubis Terminal Kişisel Verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, 

aşağıdaki amaçlarla işleyebilir.  

  

• Rubis Terminal tarafından sunulan hizmet ve yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin 

yürütülmesi doğrultusunda;  

➢ İş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerinin planlanması ve 

icrası,  

➢ Operasyon süreçlerinin planlaması ve icrası; Terminal operasyonları, gümrük 

operasyonları, petrol depolama hizmetleri, tanker yükleme ve boşaltma ve elleçleme 

hizmetleri, liman hizmetleri süreçlerinin planlanması ve icrası,  

➢ Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

➢ Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve icrası,  

➢ Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası,  

➢ Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,  

➢ Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,  

➢ Etkinlik yönetimi,  

➢ Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin planlanması ve icrası,  

➢ Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,  

➢ Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,  

➢ Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,  

➢ İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerin ve/veya Taşeronların bilgiye erişim yetkililerinin 

planlanması ve icrası. 

• Rubis Terminal tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli 

çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi 

doğrultusunda;  

➢ Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,  

➢ Müşteri talep ve/veya şikâyetlerinin takibi,  

➢ Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,  

➢ Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,  

➢ Hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,  
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➢ Rubis Terminal olarak sunduğumuz hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması 

süreçlerinin planlanması ve/veya icrası. 

• Rubis Terminal olarak insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı 

doğrultusunda;  

➢ Çalışanlarımız, Çalışan Adaylarımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşların 

çalışanlarının iş sözleşmesi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi,  

➢ İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin 

alınması, 

➢ İş faaliyetlerinin yürütebilmesi için ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin temin edilmesi,  

➢ İş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi, özlük hakları, yan haklar ve menfaatlerin 

planlanması ve icrası ile ücret ve bordroların yönetilmesi,  

➢ Çalışanlarımızın işe giriş-çıkış işlemlerinin yapılması,  

➢ Çalışanlarımıza yönelik performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi, 

yetenek - kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket içi eğitim 

faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,  

➢ Personel temin süreçlerinin yürütülmesi ve işe başvuruların değerlendirilmesi, 

➢ Diğer insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, 

• Rubis Terminal’in ve Rubis Terminal ile herhangi bir iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki 

ve ticari güvenliğinin temini amacı doğrultusunda;  

➢ Şirketimize ilişkin hukuk işlerinin takibi, 

➢ Hukuki uyum sürecinin yürütülmesi, 

➢ Şirketimiz faaliyetlerinin Şirketimiz prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak 

yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası, 

➢ Terminal’le sınırlı olmak üzere; Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, 

➢ Terminal’in fiziksel güvenliğinin ve denetiminin temini, 

➢ Terminal demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, 

➢ Operasyonlarımızın güvenliğinin temini, 

➢ Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, 

➢ Finansal risk süreçlerimizin planlanması ve/veya icrası, 

➢ Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar.  

• Rubis Terminal’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı 

doğrultusunda;  

➢ Şirketimizce yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal 

sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları, proje/yatırım/kalite süreçleri ve 

operasyonları,  

➢ Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, 

➢ Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, 

➢ İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle ve/veya Taşeronlarla olan ilişkilerin yönetimi, gibi 

amaçlar olarak belirtilebilir.  
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KVKK’da düzenlenen ve yukarıda anılan istisnai koşulların bulunmaması ve ayrıca Veri Sahibi tarafından 

Kişisel Veri işlenmesine Açık Rıza verilmemesi hallerinin bir arada bulunduğu durumlarda Kişisel Veriler 

hiçbir şekil ve surette işlenmemektedir.  

G. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ  

Rubis Terminal temel ilke olarak işlemekte olduğu Kişisel Verileri yürürlükte bulunan ilgili mevzuat 

kapsamında belirlenen ve/veya işlenme amacı için gerekli olan süre boyunca saklamaktadır. Bu 

doğrultuda, Şirketimiz ilgili mevzuatta Kişisel Verilerin saklanması ile ilgili herhangi bir süre düzenlenip 

düzenlenmediğini tespit ederek;  (i) herhangi bir süre düzenlenmiş ise ilgili süreyi dikkate almakta, (ii) 

herhangi bir süre belirlenmemiş veya işleme amacı ve/veya ticari teamüller daha uzun bir süreyi 

gerektirmekteyse ilgili Kişisel Verileri bu süre kadar ;  (iii) saklama süresi konusunda düzenleme 

olmamakla beraber ticari teamül de bulunmuyor ve saklama amacı daha uzun bir süre öngörmüyor ise 

kişisel veriler kural olarak en fazla üç ( 3) yıl süre ile saklanmaktadır, şu kadar ki aşağıdaki paragrafta 

tanımlanan haller saklıdır.      

Sürenin sona ermesi ve/veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler, 

Şirketimiz tarafından mevzuata uygun şekil ve sürelerde silinmek, yok edilmek veya anonim hale 

getirilmek sureti ile imha edilmektedir. Bununla birlikte işlenme amacının ortadan kalmış olduğu ve 

ayrıca ilgili mevzuat açısından saklanma sürelerinin de sonuna gelindiği durumlarda dahi Kişisel Veriler, 

yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi ve/veya Kişisel Veriye bağlı ilgili hakkın ileri 

sürülebilmesi ve/veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla, saklanabilmektedir. Bu anlamdaki sürelerin 

takdirinde sözü edilen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik hak düşürücü veya zamanaşımı süreleri ve 

zamanaşımı ilgili sürenin dolmasına rağmen daha önce benzer konularda Rubis Terminal’e 

yönlendirilen talepler dikkate alınarak saklama süreleri tayin edilmektedir. Böyle bir durumda 

Şirketimizce saklanan Kişisel Verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki 

uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ve gerektiği ölçüde ilgili Kişisel Verilere erişim 

sağlanmaktadır. Burada bahsi geçen süre sona erdikten sonra Kişisel Veriler imha edilmektedir. 

H. VERİ SAHİBİ GRUPLARI 

İşbu Politikanın uygulama alanı hissedar, yetkili ve çalışanları dâhil olmak üzere Müşterilerimiz, 

Taşeronlarımız, İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz, Çalışanlarımız, Çalışan Adaylarımız, Ziyaretçilerimiz ile 

sınırlıdır. Bununla birlikte, bu grupların dışında yer alan kişiler de KVKK kapsamında Rubis Terminal’e 

taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye 

alınacaktır. 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Şirketimizce Kişisel Verileri işlenen Veri Sahibi grupları işbu 

Protokolün ekinde açıklanmaktadır7.  

I. KİŞİSEL VERİ GRUPLARI 

Veri Sorumlusu olarak Rubis Terminal’in işlediği Kişisel Veriler, niteliklerine göre gruplandırılarak işbu 

Protokolün ekinde detaylandırılmıştır8.   

                                                           
7 Ek 3 – Veri Sahibi Grupları  
8 Ek 4 – Kişisel Veri Grupları 
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J. KİŞİSEL VERİ AKTARIM AMACI VE AKTARILAN KİŞİ GRUPLARI 

Rubis Terminal, mevzuata uygun olarak işlemekte olduğu Kişisel Verileri aktarım konusundaki yasal 

düzenlemelere ve Kurul kararlarına riayet ederek işbu Politikanın 5 No’lu Eki’nde tanımlanan yurtiçinde 

ve/veya yurtdışında kain aktarım gruplarına ve yedekleme amacıyla buluta aktarmaktadır9.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

  

Kişisel verilerinizin işbu politikanın 1. Bölümü’nde belirtilen amaç ve kapsam dahilinde işlenmesi için 

Şirketimiz tarafından, hukuka aykırı olarak işlemenin ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak 

erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, en üst 

düzeydeki her türlü teknik ve idari tedbirler alınmakta ve gereken denetim çalışmaları yapılmaktadır.  

 

Bu kapsamda gerekli tüm düzenleme ve önlemler Rubis Terminal tarafından şirket Bilgi Güvenliği 

Politikası ve Bilgi Güvenliği prosedürü ile yerine getirilmektedir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI 

A. İMHA ŞARTLARI 

TCK m. 138 ve KVKK m. 7 hükümleri uyarınca; hukuka uygun şekilde işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Şirketimizin kararına istinaden veya Veri 

Sahibinin talebi üzerine ilgili Kişisel Veriler Şirketimiz tarafından Silinir, Yok Edilir veya anonim Hale 

Getirilir. Buna göre; 

• Kişisel Verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası, 

• Taraflar arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçerli olmaması, 

sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönülmesi, 

• Kişisel Verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,  

• Kişisel Verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması,  

• Kişisel Verileri işlemenin sadece Açık Rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin 

rızasını geri alması,  

• Veri Sahibinin, yukarıda açıklanan, KVKK m. 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları 

çerçevesinde Kişisel Verileri işleme faaliyetine ilişkin yaptığı başvurunun Veri Sorumlusu 

tarafından kabul edilmesi, 

• Veri Sorumlusunun, Veri Sahibi tarafından Kişisel Verilerinin Silinmesi veya Yok Edilmesi talebi 

ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya KVKK’da 

                                                           
9 EK 5 – Aktarım Grupları ve Aktarım Amaçları 
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öngörülen 30 günlük süre içinde cevap vermemesi hallerinde; KVK Kurulu’na şikayette 

bulunulması ve bu talebin KVK Kurulu tarafından uygun bulunması,  

• Kişisel Verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin dolmuş olmasına rağmen Kişisel Verileri 

söz konusu azami süreden daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut 

olmaması, 

• KVKK’nın 5 ve 6. maddelerindeki Kişisel Verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan 

kalkması, 

hallerinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ya da Anonim Hâle Getirilmesi gerekir. 

B. SİLME VE YOK ETME TEKNİKLERİ 

Tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen Kişisel Verilerin Silinmesi söz konusu Kişisel Verilerin 

ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 

Buna göre veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi materyallerden erişilemez ve 

tekrar kullanılamaz hale getirilmektedir. Yok Etme ise bilgilerin saklandığı veri saklamaya elverişli tüm 

fiziksel kayıt ortamlarının tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak hale getirilmesidir. Verilerin 

yok edilmesiyle, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği 

evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin imha edilmesi ifade 

edilmektedir. 

Yukarıda belirtildiği üzere; Rubis Terminal olarak hukuka uygun uygun şekilde işlediğimiz Kişisel Veriler,  

işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde Şirketimiz kararına istinaden veya Veri Sahibinin talebi 

doğrultusunda Silinebilir veya Yok Edilebilir. Şirketimiz tarafından en çok tercih edilen Silme veya Yok 

Etme teknikleri aşağıda yer almaktadır: 

B.1. Karartma 

Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki Kişisel Verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün 

olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit 

mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcılara görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır. 

B.2. Fiziksel Olarak Yok Etme 

Kişisel Veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da 

işlenebilmektedir. Bu tür veriler Silinirken/Yok Edilirken Kişisel Verinin sonradan kullanılamayacak 

biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. 

B.3. Yazılımdan Güvenli Olarak Silme 

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler 

Silinirken/Yok Edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin 

yöntemler kullanılır. 

B.4. Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme 

Rubis Terminal gerekli gördüğü durumlarda kendisi adına Kişisel Verileri Silmesi için bir uzman ile 

anlaşabilir. Bu durumda, Kişisel Veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak 

biçimde güvenli olarak Silinir/Yok Edilir. 
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C. ANONİM HALE GETİRME TEKNİKLERİ 

Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi, Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi kimliği belirli veya 

belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Rubis Terminal olarak hukuka 

uygun olarak işlediğimiz Kişisel Verileri, işleme sebebi ortadan kalktığında, Yok Etme veya Silme Yerine 

Anonimleştirebilmekteyiz. Şirketimiz tarafından en çok tercih edilen Anonimleştirme teknikleri aşağıda 

sıralanmaktadır. 

C.1. Maskeleme 

Veri maskeleme ile Kişisel Verinin temel belirleyici bilgisinin veri seti içerisinden çıkartılarak Kişisel 

Verinin Anonim Hale Getirilmesi yöntemidir.  

C.2. Toplulaştırma 

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve Kişisel Veriler herhangi bir kişiyle 

ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.  

C.3. Veri Karma  

Veri karma yöntemi ile Kişisel Veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki 

bağın kopartılması sağlanmaktadır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

A. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

KVKK kapsamında Veri Sahibi, Veri Sorumlusu Rubis Terminal’e başvurarak kendisiyle ilgili; 

a. Kişisel Verilerinin 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 ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesini veya Yok Edilmesini 

isteme, 

g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

h. İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Veri 

Sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 
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B. VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ İSTİSNAİ HALLER 

KVKK m. 28 gereği aşağıda yer alan durumlar KVKK kapsamı dışında sayıldığından, Veri Sahipleri bu 

durumlarda yukarıda sayılan haklarını ileri süremeyecektir. Bunlar;  

a. Kişisel Verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve 

istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, 

b. 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, 

c. 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, 

d. Kişisel Verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı 

makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

Ayrıca Veri Sahibinin yukarıda sayılan haklarından zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, diğer 

hakları KVKK’nın amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla aşağıdaki hâllerde öne 

sürülemez: 

a. Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, 

b. Veri Sahibinin 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. 

C. VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMA USULÜ 

Veri Sahibi tarafından KVKK’da düzenlenen ve yukarıda anılan hakları kapsamında gerek Şirketin 

aşağıda belirtilen kayıtlı ticari merkezinin bulunduğu İstanbul’dan, gerekse Terminal’in bulunduğu 

İskenderun’dan ya da sair herhangi bir yerden yapılacak  taleplerin Türkçe dilinde, yazılı olarak Rubis 

Terminal’in Büyükdere Caddesi, No: 127, Astoria Kuleleri A Blok Kat: 26-27 Esentepe, İstanbul 

adresinde kain kayıtlı ticari merkez adresine imza karşılığı ve kimlik teyidi yapılmak suretiyle elden 

teslim edilmesi, noter vasıtasıyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine güvenli elektronik imza ile 

iletilmesi gerekmektedir. 

Veri Sahibinin bu şekilde yapacağı başvurusunda aşağıdaki hususların bulunması zorunludur;  

• Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, 

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport 

numarası veya varsa kimlik numarası 

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

• Talep konusu. 

Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler de bu başvuruya eklenecektir. 



 

 19  

Veri Sahibi adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Veri Sahibinin kendisi 

dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak Veri Sahibi tarafından başvuruda 

bulunacak kişi adına resmi şekilde noterden düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

Yazılı başvurularda, Veri Sorumlusuna veya yetkili temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru 

tarihi olarak kabul edilecektir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Veri Sorumlusuna 

ulaştığı tarih, başvuru tarihidir. 

D. ŞİRKETİMİZİN VERİ SAHİBİNİN BAŞVURUSUNU CEVAPLANDIRMA USULÜ 

Şirketimiz, Veri Sahibinin başvurusunu almasından itibaren 30 (otuz) gün içinde cevaplandıracak olup 

söz konusu cevabını Veri Sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderecektir. Şirketimizce 

Veri Sahibine gönderilecek cevap yazısında aşağıdaki hususları yer alacaktır; 

• Şirketimiz veya temsilcisine ait bilgiler, 

• Başvuru sahibi Veri Sahibinin; adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik 

numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas 

yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks 

numarası, 

• Talep konusu, 

• Şirketimizin başvuruya ilişkin açıklamaları. 

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin Veri Sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi 

talep edebilir. Ayrıca Şirketimiz, Veri Sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, Veri 

Sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir ve/veya açıklama talep edebilir. 

  Şirketimiz,  başvurulara cevaplarını yazılı olarak olarak, imza karşılığı ve kimlik tesbiti yapmak suretiyle 

Veri Sahibine elden teslim edebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinden elektronik posta yolu 

ile cevap verebilir.      

E. VERİ SAHİNİNİN KVK KURULU’NA BAŞVURU HAKKI 

Veri Sahibinin başvurusunun Şirketimizce reddedilmesi, Şirketimizin cevabının yetersiz bulunması veya 

Şirketimizce süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Veri Sahibi, Şirketimizin cevabını 

öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde 

KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir. 
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EK 1 – TANIMLAR 

Tanımlar 

Terim Tanımı 

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

 
Anonim hâle getirme 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette 
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 
ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi 

Aydınlatma Metni KVKK m. 10 uyarınca; Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında Veri 
Sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi tarafından ilgili kişilere yapılan 
aşağıdaki hususlara ilişkin bilgilendirme; 
a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, 
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 
c) İşlenen Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 
ç) Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 
ç) KVKK m. 11’de sayılan diğer hakları. 

İmha Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale 
getirilmesini, 

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

 
 
 

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 işlem 

 
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 

 
 

Silme 

Tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen 
kişisel Verilerin silinmesi söz konusu Kişisel Verilerin ilgili kullanıcılar 
tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale 
getirilmesi işlemidir. 

Veri İşleyen Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel 
Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri kayıt sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt 
sistemi 

Veri Sahibi Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi 

 
Veri Sorumlusu 

Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek 
veya tüzel kişi 

 
Yok etme 

Bilgilerin saklandığı veri saklamaya elverişli tüm fiziksel kayıt 
ortamlarının tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak hale 
getirilmesidir. 
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EK 2 – VERİ SAHİBİ GRUPLARI 

Veri Sahibi Grupları 

Veri Sahibi Grubu Açıklama 

Müşteri  Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup 
olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu 
hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler 
veya tüzel kişilerin gerçek kişi hissedar; yetkili; 
çalışanları dahil olmak üzere, gerçek kişiler 

Müşteri hissedarı 

Müşteri yetkilisi 

Müşteri çalışanı 

Taşeron  
 
Bir sözleşme ilişkisi içerisinde Şirketimizin emir ve 
talimatı altında çalışan kurumların çalışanları, 
hissedarları, yetkilileri dâhil olmak üzere, ilgili gerçek 
kişiler 

Taşeron hissedarı 

Taşeron yetkilisi 

Taşeron çalışanı 

Tedarikçi  
Şirketimize mal veya hizmet sağlayan kurumların 
çalışanları, hissedarları, yetkilileri dâhil olmak üzere, 
ilgili gerçek kişiler 

Tedarikçi hissedarı 

Tedarikçi yetkilisi 

Tedarikçi çalışanı 

İş Ortağı  
Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 
iş ortaklığı yapılan kurumların çalışanları, hissedarları, 
yetkilileri dâhil olmak üzere, ilgili gerçek kişiler 

İş Ortağı hissedarı 

İş Ortağı yetkilisi 

İş Ortağı çalışanı 

Çalışan Şirketimiz bünyesinde bir iş sözleşmesine tabi olarak 
çalışan gerçek kişiler 

Çalışan Adayı Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda 
bulunmuş veya özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketimizin 
incelemesine sunmuş olan gerçek kişiler 

Şirket Hissedarı  Şirketimiz hissedarı gerçek kişiler veya Şirketimiz 
hissedarı tüzel kişilerin hissedarı, yetkilisi ve çalışanı 
dahil ve fakat sınırlı olmamak üzere ilgili gerçek kişiler 

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketimizin gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri veya 
tüzel kişi Yönetim Kurulu üyelerinin hissedarı, yetkilisi 
ve çalışanı dâhil ve fakat sınırlı olmamak üzere ilgili 
gerçek kişiler  

Ziyaretçi Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli 
amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret 
eden gerçek kişiler 

Üçüncü Kişi İşbu Politika kapsamında bahsi geçen ticari işlem 
güvenliğini sağlamak veya söz konusu ticari işlemlere 
taraf kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin 
etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek 
kişiler  
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EK 3 - KİŞİSEL VERİ GRUPLARI 

Kişisel Veri Grubu Açıklama 

Kimlik Bilgisi 

 

 

Müşteri, Taşeron, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket 

Hissedarı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi, 

Ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların 

çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü 

kişi 

İletişim Bilgisi  

 

 

 

Müşteri, Taşeron, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket 

Hissedarı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi, 

Ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların 

çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü 

kişi 

Müşteri Bilgisi  Müşteri 

Müşteri İşlem Bilgisi  Müşteri 

İşlem Güvenliği Bilgisi Müşteri, Taşeron, işbirliği içinde olduğumuz 

kurumların çalışanları, hissedarları ve 

yetkilileri, üçüncü kişi 

Finansal Bilgi 

  

Müşteri, Taşeron, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket 

Hissedarı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi, 

Ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların 

çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü 

kişi 

Lokasyon Bilgisi  Müşteri, Taşeron, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket 

Hissedarı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi, 

Ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların 

çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü 

kişi 

Özel Nitelikli Kişisel Veri  Çalışan 

Plaka Bilgisi Müşteri, Taşeron, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket 

Hissedarı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi, 

Ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların 

çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü 

kişi 

Fiziksel Mekân Giriş ve Güvenlik Bilgisi  Ziyaretçi, Müşteri, Taşeron, Çalışan, Çalışan 

Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yönetim Kurulu 

Üyesi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların 

çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü 

kişi 

Özlük Bilgisi Taşeron, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket 

Hissedarı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi, işbirliği 

içinde olduğumuz kurumların çalışanları, 

hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi 
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Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi 

 

Çalışan, Taşeron, işbirliği içinde olduğumuz 

kurumların çalışanları, 

Meslek ve Çalışılan Yer Bilgisi 

Çalışan, Çalışan Adayı, Taşeron, işbirliği içinde 

olduğumuz kurumların çalışanları, 

Askerlik Bilgisi 

Çalışan, Çalışan Adayı, Taşeron, işbirliği içinde 

olduğumuz kurumların çalışanları, 

Sabıka Kaydı Bilgisi 

Çalışan, Taşeron, işbirliği içinde olduğumuz 

kurumların çalışanları, 

Eğitim Bilgileri ve Sertifikalar 

Çalışan, Çalışan Adayı, Taşeron, işbirliği içinde 

olduğumuz kurumların çalışanları, 

Sürücü Belgesi Bilgisi 

Çalışan, Çalışan Adayı, Taşeron, işbirliği içinde 

olduğumuz kurumların çalışanları, 

Kaza Tutanağı ve Fotoğrafları  

Çalışan İşlem Bilgisi 

Çalışan, Taşeron, işbirliği içinde olduğumuz 

kurumların çalışanları, 

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi 

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların 

Çalışanları 

Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi 

Çalışan, Taşeron, işbirliği içinde olduğumuz 

kurumların çalışanları, 

Çalışan Adayı Bilgisi  Çalışan Adayı, Taşeron ve işbirliği İçinde 

olduğumuz kurumların çalışan adayları 

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi 

 

 

 

Müşteri, Taşeron, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket 

Hissedarı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi, 

Ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların 

çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü 

kişi 

 

Denetim ve Teftiş Bilgisi  

 

 

 

Müşteri, Taşeron, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket 

Hissedarı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi, 

Ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların 

çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü 

kişi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24  

 

EK 4- VERİ AKTARIM GRUPLARI VE AKTARIM AMAÇLARI 

Veri Aktarım Grubu Açıklama Aktarım Amacı 

Tedarikçi Rubis Terminal’e mal veya 
hizmet tedarik eden taraflar 

Tedarik edilen mal veya 
hizmetin yerine getirilmesini 
temin etmek amacıyla sınırlı 
olarak 

İş Ortağı 

 

Rubis Terminal’in ticari 

faaliyetlerinin yürütülmesi 

amacıyla iş ortaklığı kurulan 

taraflar 

Yürütülen iş ortaklığının 

kurulma amaçlarının yerine 

getirilmesini temin etmek 

amacıyla sınırlı olarak 

Taşeron 

 

 

 

 

 

Rubis Terminal’in ticari 

faaliyetleri kapsamında 

Şirketimizin emir ve talimatı 

altında sözleşmeye dayalı 

şekilde çalışanlar 

Şirketimizin Taşeronlarından 

dış kaynaklı olarak temin ettiği 

ve Şirketimizin ticari 

faaliyetlerini yerine getirmek 

için gerekli hizmetlerin 

Şirketimize sunulmasını 

sağlamak amacıyla sınırlı 

olarak 

 

 

Şirket Yetkilileri Şirketimiz imza sirkülerinde 

veya özel vekâletnamelerle 

yetkilendirilmiş kişiler  

Rubis Terminal’in ticari 

faaliyetlerine ilişkin 

stratejilerin tasarlanması, üst 

düzeyde yönetimin 

sağlanması ve denetim 

amaçlarıyla sınırlı olarak  

Hukuken Yetkili Kamu Kurum 
ve Kuruluşları  

İlgili mevzuat hükümlerine göre 
Rubis Terminal’den bilgi ve 
belge almaya yetkili kamu 
kurum ve kuruluşları  

İlgili kamu kurum ve 
kuruluşlarının hukuki yetkisi 
dâhilinde talep ettiği amaçla 
sınırlı olarak  

Hukuken Yetkili Özel Hukuk 
Kişileri  

İlgili mevzuat hükümlerine göre 
Rubis Terminal’den bilgi ve 
belge almaya yetkili özel hukuk 
kişileri  

İlgili özel hukuk kişilerinin 
hukuki yetkisi dahilinde talep 
ettiği amaçla sınırlı olarak 
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A. GENEL OLARAK 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 6 uyarınca Özel Nitelikli Kişisel Veriler; 

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 verilerdir (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”).  

Veri Sorumlusu sıfatıyla Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Veri Sorumlusu” veya “Şirket” 

veya “Rubis Terminal”) tarafından Özel Nitelikli Kişisel Veriler İkincil Mevzuat ile öngörülen güvenlik 

tedbirleri uygulanmak suretiyle ve esas olarak aşağıdaki istisnalar gözetilerek işlenmekte olup, söz 

konusu istisnaların bulunmadığı hallerde Özel Nitelikli Kişisel Veri Sahibinin (“Veri Sahibi”) Açık Rızasına 

başvurulmaktadır. 

• Veri Sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli Kişisel Veriler bakımından 

kanunlarda öngörülen istisnai hallerde işleme faaliyeti gerçekleştirilebilmektedir.  

 

• Veri Sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli Kişisel Verileri bakımından 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 işlenmektedir. 

Şirketimizin 06.04.2018 tarihli Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikasına ek olarak 

işbu Özel Nitelikli Kişisel Verilere ilişkin Politika, 06.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Şirketimize 

ait internet sitesinde de (www.rubis-terminal-tr.com) yayımlanacaktır. İşbu Politika, mevzuattaki olası 

değişikliklere paralel olarak güncellenecektir.  

B. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

Veri Sahibi açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan Özel 

Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde, Şirketimiz tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Şirketimiz tarafından, KVKK’ya uygun bir şekilde, Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu (“KVK Kurulu”) tarafından belirlenecek yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki şartların 

varlığı halinde işlenmektedir: 

• Veri Sahibinin açık rızası var ise veya 

• Veri Sahibi’nin açık rızası yok ise; Veri Sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli 

Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, 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 işlenmektedir. 

 

C. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER 

Şirketimiz, KVKK’nın 6. maddesinde yer alan, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde, KVK Kurulunun 

31.01.2018 tarihli ve 2018/10 numaralı kararı uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen 

önlemleri almaktadır: 

• Özel Nitelikli Kişisel Verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, 

yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika belirlenmiştir. 

http://www.rubis-terminal-tr.com/


 

 27  

• Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan Şirketimiz çalışanlarına yönelik, 

KVKK ve buna bağlı yönetmelikler ile Özel Nitelikli Kişisel Veri güvenliği konularında düzenli 

olarak eğitimler verilmektedir. 

• Gizlilik sözleşmelerinin yapılmaktadır. 

• Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak 

tanımlanmaktadır. 

• Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir. 

• Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan Şirketimiz çalışanlarının bu alandaki yetkileri derhal 

kaldırılmaktadır. Bu kapsamda, Veri Sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanter 

iade alınmaktadır. 

• Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik 

ortam ise;  

➢ Özel Nitelikli Kişisel Veriler, kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmektedir, 

➢ Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulmaktadır, 

➢ Özel Nitelikli Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları 

güvenli olarak loglanmaktadır, 

➢ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin 

sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak 

yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır, 

➢ Özel Nitelikli Kişisel Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı 

yetkilendirmeleri yapılmakta, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak 

yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır, 

➢ Özel Nitelikli Kişisel Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik 

doğrulama sisteminin sağlanmaktadır. 

• Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel 

ortam ise; 

➢ Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik 

önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) 

alınmaktadır, 

➢ Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir. 

• Özel Nitelikli Kişisel Veriler aktarılacaksa; 

➢ Kişisel Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta 

adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılmaktadır, 

➢ Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik 

yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır, 

➢ Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular 

arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir, 

➢ Kişisel Veriler’in kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, 

kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli 

önlemler alınmakta ve evrak "Gizli ” formatta gönderilmektedir. 

• Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde 

yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye 

yönelik teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmaktadır. 
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D. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNE AKTARILMASI 

Rubis Terminal, hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu Özel Nitelikli Kişisel Verileri, veri işleme 

amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, Veri Sahibinin Özel Nitelikli Kişisel 

Verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu doğrultuda, Şirketimiz, Özel Nitelikli Kişisel Verileri, 

yukarıdaki bölümde belirtilen işleme şartlarından ve aşağıda belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde 

üçüncü kişilere aktarabilecektir. 

• Veri Sahibinin açık rızası var ise, 

• Kanunlarda Özel Nitelikli Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, 

• Veri Sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve 

Veri Sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki 

geçerlilik tanınmıyorsa; 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise, 

• Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, 

• Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, 

• Özel Nitelikli Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise, 

• Veri Sahibimnin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru 

menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise. 

 

E. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI 

Rubis Terminal, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini ve KVK Kurulu tarafından 

öngörülen yeterli önlemleri alarak, meşru ve hukuka uygun Özel Nitelikli Kişisel Veri işleme amaçları 

doğrultusunda, Veri Sahibinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerini aşağıdaki durumlarda yeterli korumaya 

sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere 

aktarabilmektedir. 

• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 

• Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; 

• 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, 

• 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 işlenmesi 

kapsamında. 

 

 

 

 


