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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 

 

1. Giriş 

Kişisel verilerin korunması, Proliz Bilgisayar Yazılım ve Donanım Hizmetleri Sanayi Tic. LTD. ŞTİ.’nin 

(“Proliz Yazılım”) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun 

davranmak için azami gayret göstermektedir. Proliz Yazılım, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 

Politikası (“Politika”) çerçevesinde Proliz Yazılım tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme 

faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Proliz Yazılım’ın veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen 

temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Proliz Yazılım, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli 

şeffaflığı sağlamaktadır, bu kapsamda kişisel veriler işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır. 

 

2. Kapsam 

Bu Politika; Proliz Yazılım çalışanları ve iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin tamamen veya kısmen otomatik 

olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel 

verilerine ilişkindir. 

 

3. Politika’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması 

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle 

uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması 

durumunda, Proliz Yazılım yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.  

 

4. Politika’nın Yürürlüğü 

Politika’nın yürürlük tarihi 16.05.2022’dir. 

 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hususlar 

5.1 Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 

Proliz Yazılım, Kanun’un 12 inci maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 

açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini 

önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Proliz Yazılım, 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli 

güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almaktadır. 

  

5.2 İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Konusunda Farkındalıklarının 

Arttırılması ve Denetimi 

Proliz Yazılım, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak 

erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaktadır. Proliz Yazılım çalışanlarının kişisel 

verilerin korunması için gerekli sistemler kullanılmaktadır. 
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6. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hususlar 

6.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak işlenmesi 

6.1.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 

Proliz Yazılım, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve 

dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin 

gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir. 

 

6.1.2 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 

Proliz Yazılım, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal 

mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin 

sonunda periyodik imha edilmektedir. 

 

6.2 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen 

şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı 

olabilmektedir. 

 

6.2.1 Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli 

bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıda yer alan kişisel 

veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler 

işlenebilecektir. 

 

6.2.2 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel 

verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz 

edilebilecektir. 

 

6.2.3 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak 

olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin 

işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 

6.2.4 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir. 

 

6.2.5 Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi 

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin 

kişisel verileri işlenebilecektir. 

 

6.2.6 Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi 

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı 

olarak işlenebilecektir. 

 

6.2.7 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 
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Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel 

verileri işlenebilecektir. 

 

6.2.8 Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri 

için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 

6.4 Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması 

Proliz Yazılım, Kanun’un 10 uncu maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, kişisel veri sahiplerini 

aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Proliz Yazılım, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi 

amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve 

veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri 

bilgilendirmektedir. 

 

6.5. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması 

halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil 

gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 

• Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

• Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili ve gerekli olması, 

• Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu 

olması, 

• Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir 

şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması, 

• Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin 

haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, 

• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel 

veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması, 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik 

tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu 

olması. 

 

7. Proliz Yazılım Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kategorı̇zasyonu ve İşlenme Amaçları 

Proliz Yazılım nezdinde, Kanun’un 10 uncu maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, 

Proliz Yazılım’ın kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 

Kanun’un 4 üncü maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir 

şekilde kişisel veriler işlenmektedir.  

 

8. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası 

Proliz Yazılım, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal 

mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Kişisel veriler belirlenen saklama 

sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha 

yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. 

 

9. Kişisel Verı̇ Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 



 

 
 WEB SİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN 

KORUNMASI VE İŞLENMESİ 

POLİTİKASI 

Doküman No PR-FORM-47 

Yayım Tarihi 16.05.2022 

Revizyon No 00 

Revizyon Tarihi --- 

Sayfa No 4 / 4 

 

 
Proliz Yazılım 

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi E Blok No: 44-45 Gölbaşı – ANKARA 
Kızılırmak Mahallesi 1443 Cadde No:25 Usta 1071 Plaza B Blok Kat:30 No:193 Çukurambar – ANKARA 

    info@prolizyazilim.com                   http://www.prolizyazilim.com 

  +90 312 485 2898                            +90 312 485 3711 

9.1 Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• Kanun 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. 

 

9.2 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 

Kişisel veri sahipleri, bölüm 9.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini 

Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. 

Bu doğrultuda https://prolizyazilim.com/kvkk adresinden ulaşılabilecek “Proliz Yazılım Veri Sahibi 

Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir. 

 

9.3 Başvurulara Cevap Vermesi 

Kişisel veri sahibinin, bölüm 9.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule 

uygun olarak Proliz Yazılım’a iletmesi durumunda, Proliz Yazılım talebin niteliğine göre en kısa sürede ve 

en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet 

gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. 

 

10. Kişisel Verilerin İşlendiği Özel Durumlar 

10.2 Proliz Yazılım İşyeri Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri 

Proliz Yazılım tarafından işyerinin güvenliğin sağlanması amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak kamera ile 

izleme faaliyeti yürütülmektedir. Proliz Yazılım, işyerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte 

bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak 

güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır. 

Proliz Yazılım tarafından Kanun’un 10 uncu maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin 

kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır.  

Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda 

Proliz Yazılım çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik 

taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

 

11. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Polı̇tı̇kası’nın Diğer Politikalarla Olan İlişkisi 

Proliz Yazılım, işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu kişisel verilerin korunması ve 

işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik politikalar oluşturmaktadır. Proliz Yazılım ilgili olduğu ölçüde 

kamuoyuna açık politikalara yansıtılarak, ilgililerinin bu çerçevede bilgilenmesi ve Proliz Yazılım’ın 

yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması 

hedeflenmiştir. 

 

 

https://prolizyazilim.com/kvkk

