
GLOBAL TERMİNAL HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Şirketimizin kişisel verilerinizin 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili ikincil mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

(“KVK Kurulu”) kararlarına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, Türk Ceza Kanunu ve sair 

mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işleyebileceğine dair KVKK’nın 10. maddesinden doğan 

aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.  

1. Veri Sorumlusunun ve Temsilcisinin Kimliği  

Veri Sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 

kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’dir (KVKK m.3/1(ı)). Bu çerçevede 

Veri Sorumlusu, Büyükdere Cad. No:127 Astoria Kuleleri A Blok Kat:9 Esentepe, İstanbul adresinde kayıtlı 

Şirketimiz Global Terminal Hizmetleri A.Ş. (“Global Terminal”)’dir.  

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve AktarılmasıŞirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin işlenme 

amaçları, veri sahiplerinin sıfat ve özelliklerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sebeple, kişisel 

veriler aşağıdaki kategori ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:  

1- Global Terminal çalışanlarına ait kişisel verilerin işlenmesi  

Aşağıda (c) başlığı altında sayılan işleme amaçları uyarınca gerçekleştirilmektedir.  

2- Global Terminal müşterilerine ait kişisel verilerin işlenmesi  

Aşağıda (a), (b) ve (d) başlıkları altında sayılan işleme amaçları uyarınca gerçekleştirilmektedir.  

3- Global Terminal taşeronlarının çalışanlarına ait kişisel verilerin işlenmesi  

Aşağıda (c), (d) ve (e) başlıkları altında sayılan işleme amaçları uyarınca gerçekleştirilmektedir.  

4- Şirketimize başvuran çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesi  

Aşağıda (c) başlığı altında sayılan işleme amaçları uyarınca gerçekleştirilmektedir.  

5- Şirket merkezimizi ve Terminalimizi ziyaret eden kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi  

Aşağıda (d) başlığı altında sayılan işleme amaçları uyarınca gerçekleştirilmektedir.  

6- Global Terminal Mal ve Hizmet Tedarikçileri / İş Ortaklarına ait kişisel verilerin işlenmesi  

Aşağıda (d) ve (e) başlıkları altında sayılan işleme amaçları uyarınca gerçekleştirilmektedir.  

Kişisel verilerin işlenme amaçları  

a) Global 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 sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,  



● Operasyon süreçlerinin planlaması ve icrası; Terminal operasyonları, gümrük operasyonları, petrol 

depolama hizmetleri, tanker yükleme, boşaltma ve elleçleme hizmetleri ile liman hizmetleri süreçlerinin 

planlanması ve icrası,  

● Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,  

● İş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya 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.  

b) Global 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,  

• Global Terminal olarak sunduğumuz hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin 

planlanması ve/veya icrası.  

c) Global 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,  

d) Global Terminal’in ve Global 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,  

• Şirket merkez ofisinde ve Terminal’de ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,  

• Terminal’in ve Şirket merkez ofisinin 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.  

e) Global 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.  

Kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda KVKK ve sair mevzuata uygun biçimde iş 

ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Global Terminal grubu şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu 

kurumları ve resmi makam ve kuruluşlara ve özel kişilere münhasıran, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Yukarıdakilerden ayrı olarak, 

gerekli olduğu takdirde, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve 

diğer kamu kurumları ile kişisel veri paylaşımı yapılabilmektedir.  

 

 



4. Kişisel Verilerin Korunması  

Kişisel verilerin işlenmesinde (i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, (ii) doğru ve gerektiğinde 

güncel olma, (iii) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, (iv) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 

olma, (v) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme 

ilkeleri gözetilmektedir. Bu ilkeler doğrultusunda Global Terminal ile paylaşılan kişisel veriler, Global 

Terminal’in gözetimi ve kontrolü altındadır ve verilerin güvenliğini sağlayabilmek amacıyla gerekli her türlü 

teknik ve idari önlem alınmaktadır.  

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları  

Kişisel veri sahipleri, (i) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna 

ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

(v) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) KVKK ve ilgili diğer 

mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 

kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan silme veya 

imha işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) İşlenen verilerin 

münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun 

ortaya çıkmasına itiraz etme, (viii) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir (KVKK m.11).  

İşbu haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi, yazılı veya KVK Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle 

Şirketimize iletebilirsiniz (KVKK m.13/1). KVK Kurulunun, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, 

başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak ve aşağıda belirtilen şekilde Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.  

Talep başvurunuz kimliğinizin tespiti için gerekli bilgileri KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen yukarıda sayılan 

haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinize dair beyanınızla beraber içermelidir. Başvurunuzu kimliğinizi 

tespit edici belgeler ile birlikte yazılı olarak Büyükdere Cad. No:127 Astoria Kuleleri A Blok Kat:9 Esentepe, 

İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile 

gönderebilir veya ilgili internet sitemizde olan Başvuru formu Şirketimizin globalterminal.tr@hs03.kep.tr 

şeklindeki KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 4  

Şirketimize iletilen talebiniz, niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 

Başvurunuza cevabımız kimlik tesbiti yapılmak suretiyle ve imzanız karşılığında tarafınıza elden yazılı olarak 

teslim edilecek veya yukarıda belirtilen KEP adresimizden elektronik posta ile gönderilecektir.  

6. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?  

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz yasal 

yükümlülüklerimiz çerçevesinde gereken süreyle, yasal düzenleme olmaması halinde teamülün öngördüğü 

süre kadar saklanacaktır. KVKK md. 7/f.1.’e göre işlemeyi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya 

mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz konusunda tabi olduğumuz zamanaşımı veya hak düşürücü süreleri 

dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya gereken hallerde anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. 

Şu kadar ki ilgili saklama sürenin dolmasına rağmen, münhasıran olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil 

etmesi ve/veya Kişisel Veriye bağlı hakkın ileri sürülmesi, savunmanın tesisi amacıyla Kişisel Verileriniz 

saklanabilir.  



 

7. KVKK’nın Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel Verileriniz  

KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel 

verileriniz işbu Aydınlatma metninde ve KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak münhasıran 

Türkiye’de işlenmekte, muhafaza edilmektedir.  

8. KVKK uyarınca Kişisel Verilerinizin Açık Rızanız Olmadan İşlenebileceği Haller  

Global Terminal, (i) Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde, (ii) Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak 

rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya 

da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu 

olması, (iii) Global Terminal ve ilişkili şirketleri, yukarıdaki 3. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel 

kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iv) Global Terminal’in bir hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) Kişisel verinizin Şirketimize verilirken tarafınızca 

zaten alenileştirilmiş olması, (vi) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu 

olması, (vii) Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Global Terminal’in 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen 

ve kanuna uygun olarak elde ettiği kişisel verilerinizi işleyebilir (KVKK m. 5). 


