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ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ 

 
Sayın Çalışanımız, 
Ver0ler0n0z0, 6698 sayılı K0ş0sel Ver0ler0n Korunması Kanununu kapsamında öngörülen 0lke ve esaslara uygun şek0lde 
0şled0ğ0m0z0, güvenl0ğ0 sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı 
bel0rtmek 0ster0z. Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında s0zlere; 0şled0ğ0m0z k0ş0sel ver0ler0n0z0, bu ver0ler0n0z0 hang0 
0şleme amaçları kapsamında 0şled0ğ0m0z0, k0mlere ve hang0 amaçlarla aktarılab0leceğ0m0z0, ver0ler0n0z0 hang0 yollarla ve 
hukuk0 sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hang0 haklara sah0p olduğunuzu b0ld0rmek 0ster0z. 
 
A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 
 
Ege Grup Yapı Endüstrisi A.Ş. Adres: Mustafa Kemal Mah. 2118 Cadde No:4 A/172 06530 Çankaya / Ankara / 
TÜRKİYE Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”. 
 
B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI 

 
İşbu aydınlatma metn0 0le bel0rl0 bel0rs0z sürel0 0ş sözleşmes0 kapsamında çalışanlar, mevs0ml0k 0ş sözleşmes0 
kapsamında çalışanlar, yabancı çalışan sıfatına ha0z çalışanlar, alt 0şverenl0k asıl 0şverenl0k sözleşmeler0 kapsamında 
çalışan taşeron çalışanlarımızın aşağıda sayılan ver0ler0, 0lg0l0 kanunda ve d0ğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara 
uygun olarak 0şlenmekte ve saklanmaktadır. Ege Grup faal0yet alanı 0çer0s0nde yer alan 0nşaat, satış k0ralama, 0dar0 0şler, 
muhasebe g0b0 departmanların herhang0 b0r0nde çalışıyor olmanız hal0nde 0şbu aydınlatma metn0 0çer0s0nde 
b0lg0lend0r0leceğ0n0z0 b0ld0rmek 0ster0z.  
 
 K7ml7k, meslek7 deney7m, 7let7ş7m, özlük, f7nans, görsel ve 7ş7tsel kayıtlar g0b0 k0ş0sel ver0ler0n0z ş0rket 0ç0nde ac0l 
durum yönet0m0 süreçler0n0n yürütülmes0, b0lg0 güvenl0ğ0 süreçler0n0n yürütülmes0, s0zler0n 0ş akd0 ve mevzuattan 
kaynaklı yükümlülükler0n0z0n tarafımızca yer0ne get0r0lmes0, s0zlere yan hak ve menfaatler0n sağlanab0lmes0, ş0rket 0ç0 
denet0m / et0k faal0yetler0n0n yürütülmes0, s0zlere ver0lecek eğ0t0m faal0yetler0n0n yürütülmes0, faal0yetler0m0z0n 
mevzuata uygun yürütülmes0, f0nans ve muhasebe 0şler0n0n yürütülmes0, Ege Grup’un ve oluşturduğu yapıların f0z0ksel 
mekan güvenl0ğ0n0n sağlanması, görevlend0rme süreçler0n0n yürütülmes0, hukuk 0şler0n0n tak0b0 ve yürütülmes0, 0ç 
denet0m faal0yetler0n yürütülmes0, 0let0ş0m faal0yetler0n0n yürütülmes0, 0nsan kaynakları süreçler0n0n planlanması, 0ş 
faal0yetler0n0n yürütülmes0 / denet0m0, 0ş sağlığı / güvenl0ğ0 faal0yetler0n0n yürütülmes0, 0ş süreçler0n0n 0y0leşt0r0lmes0ne 
yönel0k öner0ler0n alınması ve değerlend0r0lmes0, 0ş sürekl0l0ğ0n0n sağlanması faal0yetler0n0n yürütülmes0, loj0st0k 
faal0yetler0n0n yürütülmes0, mal / h0zmet satış süreçler0n0n yürütülmes0, saklama ve arş0v faal0yetler0n0n yürütülmes0, 0ş 
sözleşmes0 süreçler0n0n yürütülmes0,  taşınır mal ve kaynakların güvenl0ğ0n0n tem0n0, tedar0k z0nc0r0 yönet0m0 
süreçler0n0n yürütülmes0, ver0 sorumlusu b0zler0n 0nşaat operasyonlarının güvenl0ğ0n0n tem0n0, yetk0l0 k0ş0, kurum ve 
kuruluşlara b0lg0 ver0lmes0, yönet0m faal0yetler0n0n yürütülmes0, ş0rket 0ç0nde evrak 0mha faal0yetler0n0n yürütülmes0, 
z0mmet faal0yetler0n0n yürütülmes0, çalışanlara ek0pman tahs0s ed0lmes0, kısa sürel0 ve uzun sürel0 görevlend0rme 
faal0yetler0n0n yürütülmes0, özlük dosyalarının oluşturulması, verg0 ve SGK 0şler0n0n yürütülmes0, bordro süreçler0n0n 
yürütülmes0 g0b0 0şleme amaçları doğrultusunda 0şlenmekted0r. F7z7ksel mekân güvenl7ğ7 ver7ler7n7z, 0şe g0r0ş çıkış 
tak0b0n0z0n yapılab0lmes0, f0z0ksel mekân güvenl0ğ0n0n tak0b0n0n yapılması g0b0 0şleme amaçları doğrultusunda 0şlen0r. 
Hukuk7 7şlem ver7ler7n7z tarafımıza gönder0len maaş hac0zler0n0n ödeneb0lmes0, aramızda çıkab0lecek hukuk0 
uyuşmazlıkların tak0p ed0leb0lmes0 g0b0 0şleme amaçlarıyla 0şlen0r. Ege Grup çalışanına 0l0şk0n sağlık b7lg7ler7n7 de 
0şleyeb0l0r. Çalışanın açık rızasının alınması doğrultusunda sağlık raporlarınız 0nsan kaynakları süreçler0n0n ve 0z0n 
süreçler0n0n yürütülmes0 0ç0n alınır. D0ğer sağlık ver0ler0n0z 0ş sağlığı ve güvenl0ğ0 süreçler0n0n yürütüleb0lmes0 0ç0n 
0şlen0r. Ceza mahkûm7yet7 ve güvenl7k tedb7rler7ne 7l7şk7n ver7ler7n7z özlük dosyasına adl0 s0c0l kaydının eklenmes0 
0ç0n alınır ve 0şlen0r. Beden Ölçüler7n7ze 0l0şk0n ver0ler s0zlere kıyafet ve donanım tahs0s0n0n yapılab0lmes0 0ç0n 0şlen0r. 
  
C.  KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI 

K0ş0sel ver0ler0n0z, Kanunda bel0rt0len ver0 0şleme şartlarına uygun olarak özell0kle yapılan bel0rl0/bel0rs0z/mevs0ml0k 0ş 
sözleşmeler0 ve alt 0şverenl0k asıl 0şverenl0k sözleşmeler0 0le yazılı olarak, özlük dosyalarının oluşturulab0lmes0 amacıyla 
0şe g0r0ş evrak l0stes0 0çer0s0nde talep ed0len ver0ler0 yazılı olarak, s0zlere ver0len eğ0t0mler kapsamında gerekl0 olan 
ver0ler, formlar aracılığı 0le yazılı olarak, d0ğer sayılan k0ş0sel ver0ler0n0z 0se s0zlere 0mzalatılan form, muvafakatname, 
tal0matname, taahhütname, tutanak g0b0 evraklar aracılığı 0le ş0rket faal0yetler0 sırasında ş0rket 0ç0nde kullanılan 
yazılımlar, e-posta, f0z0k0 evrak ve formlar, kamera s0stemler0, 0dar0 ve adl0 yazışmalar ve nad0ren sa0r 0let0ş0m yolları 
vasıtasıyla ve aşağıdak0 hukuk0 sebepler doğrultusunda toplanmaktadır; 
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1. Çalışanın temel hak ve özgürlükler0ne zarar vermemek kaydıyla, Ege Grup’un meşru menfaatler0 0ç0n ver0 
0şlenmes0n0n zorunlu olması. 

2. Çalışanın taraf olduğu sözleşmeler0n kurulması veya 0fasıyla doğrudan doğruya 0lg0l0 olması kaydıyla, 
sözleşmeler0n taraflarına a0t k0ş0sel ver0ler0n 0şlenmes0n0n gerekl0 olması. 

3. Kanunda açıkça öngörülmüş olması ve/veya Ma0dan’ın hukuk0 yükümlülüğünü yer0ne get0reb0lmes0 0ç0n 
zorunlu olması. 

4. B0r hakkın tes0s ed0leb0lmes0 veya kullanılab0lmes0 0ç0n ver0 0şlemen0n zorunlu olması. 
5. D0ğer çalışan k0ş0sel ver0ler0 0ç0n açık rıza alınması. 

 
 
D. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI 

 Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması 
hükümleri  çerçevesinde; kanundan kaynaklı işveren yükümlülüklerini yerine getirdiği hallerde ve hukuki bir 
uyuşmazlık halinde ,hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere ,iş faaliyetlerinin yürütülmesi 
amacıyla hizmet ve mal tedarik ve diğer sözleşme  süreçlerinde tedarikçilere , iş faaliyetlerinin raporlanması 
aşamalarında hissedar ve ortaklara ve iş ortaklarına ,finans ve muhasebe , SGK ve vergi işlerinin yürütülmesi 
aşamalarında beraber çalıştığımız mali müşavirlere , iş sağlığı güvenliği ile ilgili alınan veriler tedarikçi iş sağlığı ve 
güvenliği firmalarına , sizlerle aramızda çıkacak hukuki uyuşmazlıklar halinde verileriniz tedarikçi avukatlarımıza 
aktarılabilir. 
 
E.  KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ  

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen 
haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://www.egegrupyapi.com/ sitemizde yer alan Başvuru 
Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğe” göre “Mustafa Kemal Mah. 2118 Cadde No:4 A/172 06530 Çankaya / Ankara / TÜRKİYE” 
adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden merkez@egegrupyapi.com e-posta 
adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 
 
(Bu aydınlatma metn., 6698 sayılı K.ş.sel Ver.ler.n Korunması Kanununun 10. maddes. .le Aydınlatma Yükümlülüğünün 
Yer.ne Get.r.lmes.nde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebl.ğ kapsamında ver. sorumlusu sıfatıyla Ege Grup Yapı 
Endüstr.s. A.Ş. (“Ege Grup”) (“Ver. Sorumlusu”) (“Ş.rket”) tarafından hazırlanmıştır. .şbu aydınlatma metn. .le, 
bel.rl. bel.rs.z sürel. .ş sözleşmes. kapsamında çalışanlar, mevs.ml.k .ş sözleşmes. kapsamında çalışanlar, yabancı 
çalışan sıfatına ha.z çalışanlar, alt .şverenl.k asıl .şverenl.k sözleşmeler. kapsamında çalışan taşeron çalışanlarımızın 
sayılan ver.ler., .lg.l. kanunda ve d.ğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak .şlenmekte ve 
saklanmaktadır.) 
 


