
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRYKER TIBBİ CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

İçindekiler Tablosu 
1. KAPSAM VE AMAÇ  ......................................................................................................3 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER .........................................4 

3. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI   ...................4 

4. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI.................................8 

A. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılmasına İlişkin Genel Şartlar  .......................8 

B. Yurtdışına Kişisel Veri Aktarımı  ................................................................................9 

C. Şirket Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amacı   ...9 

5. ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER  ............................................ 11 

6. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ........................ 11 

7. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNİN 

TESPİTİ ........................................................................................................................ 12 

8. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI ................ 13 

A. Veri Sahiplerinin Hakları   ........................................................................................ 13 

B. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanması  ...................................................... 14 

9. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  ................................. 15 

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ ŞİRKET İÇİ YÖNETİŞİM YAPISI

 ....................................................................................................................................... 15 

11. POLİTİKADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER ......................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. KAPSAM VE AMAÇ 
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6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe 

girmiş olup kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin 

işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.  

İşbu Stryker Tıbbi Cihazları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve 

İşlenmesi Politikası (“Politika”), başta Kanun olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemeler 

ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin genel prensiplere uyum sağlamak ve kişisel verilerin 

güvenli bir şekilde tutulması amacı ile Stryker Tıbbi Cihazları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

(“Şirket”) tarafından aşağıda listeli kategorilerde yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 

Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin Şirketin beyan ve açıklamalarını içermektedir. Bu 

kapsamda Politikanın uygulama alanı, aşağıdaki veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenme 

süreçleridir:  

▪ Gerçek Kişi Müşteriler  

▪ Kurumsal Müşteri Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları 

▪ Potansiyel Gerçek Kişi Müşteriler  

▪ Şirket Yetkilileri  

▪ Hissedarlar 

▪ Çalışanlar / Emekliler / Eski Çalışanlar 

▪ İş Ortağı Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları 

▪ Tedarikçi Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları 

▪ Çalışan ve Stajyer Adayları  

▪ İş Ortağı Adayları, Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları 

▪ Tedarikçi Adayları, Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları  

▪ Aile Üyeleri  

▪ Ziyaretçiler  

▪ Hukuken Yetkili Kişiler  

▪ Üçüncü Kişiler  

Bu Politika’da,  

• Kişisel veri kategorileri ve örnek kişisel veri türleri, 

• Kişisel veri toplama yöntemleri, 

• Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler, 

• Kişisel verilerin işlenmesindeki hukuki sebepler, 

• İlgili kişisel verilerin işleme amaçları, 

• Profilleme ve segmentasyon, 

• Kişisel verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği, 

• Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri, 

• Kişisel verilerin saklanma süreleri, 

• Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi, 

• İlgili kişilerin kendi kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları 

nasıl kullanabilecekleri 

ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

Bu Politika değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman 

güncellenebilecektir. 
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2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER 

Şirket, veri sahipleri ile olan ilişkisi kapsamında her bir işleme faaliyeti açısından farklı kişisel 

veriler işlemektedir. Bu kapsamda Şirket, veri minimizasyonu ilkesi doğrultusunda Şirket’in 

yönetim faaliyetlerini sürdürmesi, taraflar arasındaki ilişkinin yürütülmesi ve hukuki 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile doğru orantılı olarak sadece gerekli ve ilgili 

kişisel verileri işlemektedir. 

Kanun’un 4. maddesi uyarınca veri sorumlusu konumundaki Şirket, kişisel verilerin 

işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmektedir:  

- Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uyum: Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük 

kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu olarak Şirket, 

her türlü kişisel veri işleme süreçlerinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun hareket 

etmekte ve dürüstlük kurallarına uymaktadır. 

 

- Doğruluk ve Güncellik: Veri sorumluları, işledikleri kişisel verilerin doğru ve güncel 

olmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri kurgulamalıdır. Bu doğrultuda Şirket, veri 

sahiplerinin verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veri tabanlarına 

doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır.   

 

- Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar için İşleme: Veri sorumluları, Kanun kapsamındaki 

aydınlatma yükümlülükleri doğrultusunda veri sahiplerini kişisel verilerin işlenme 

amaçları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda veri sorumlusu 

konumundaki Şirket veri işleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta 

ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak veri sahiplerini aydınlatma metinleri kapsamında 

açık bir şekilde bilgilendirmektedir.   

 

- İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: Şirket tarafından kişisel 

veriler, temin edildikleri sırada veri sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu 

amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.   

 

- İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İlgili Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar 

Muhafaza Edilme: Veriler, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre 

belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir 

süre belirlenmediği takdirde ise veri kullanım amacı ve şirket prosedürleri göz önünde 

tutularak makul saklama süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde 

saklanmaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, Şirket 

prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.    

 

 

3. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI  

Kanun’un 5 ve 6. maddeleri, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine 

yönelik şartları ortaya koymaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler Kanun’da sınırlı bir 

şekilde sayılmış olup 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 
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biyometrik ve genetik verilerini içermektedir. Kanun’un 5. maddesi özel nitelikli 

olmayan kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlerken, özel nitelikli verilerin işlenme 

şartları 6. maddede düzenlenmiştir.   

Bahsi geçen maddelere göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler aşağıdaki hallerde 

işlenebilecektir:  

▪ Veri sahibinin açık rızası bulunması. (örn. profilleme, analiz, pazarlama 

ve reklam amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesi) 

▪ Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi. (örn. ticari ileti onayında 

bulunan ad/soyad bilgisi ve imzanız) 

▪ Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan 

veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir 

başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili 

verilerin işlenmesinin zorunlu olması.  

▪ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 

olması. (örn. sözleşme kuruluş aşamasında kimlik bilgilerinizin 

işlenmesi) 

▪ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri 

işlemenin zorunlu olması. (örn. işyerinin, çalışanların veya ziyaretçilerin 

güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik kamerası bulundurulması) 

▪ Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

(örn. halka açık sosyal medya platformları veya internet siteleri 

üzerinden ticari ilişki kurulması amacıyla paylaşmış olduğunuz iletişim 

bilgileriniz aracılığı ile sizinle iletişime geçilmesi) 

▪ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin 

zorunlu olması. (örn. dava zamanaşımı süresi boyunca gerekli olabilecek 

kişisel verilerin saklanması) 

▪ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.  

(örn. Şirket’in birleşme, bölünme ve devralma gibi süreçlerinde 

yapılması gereken incelemelerde ödeme kayıtları kişisel verilerinizi 

içerebilecek belgelerin ilgili taraflara/kurumlara sunulması) 

Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıda öngörülen şartlara tabi şekilde işlenebilecektir:  

▪ Veri sahibinin açık rızası bulunması.   

▪ Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki 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, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri 

ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda 

öngörülmesi.   

▪ Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının 

korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım 

hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının 
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planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında 

bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.   

Bu kapsamda Şirket tarafından EK-1’de belirtilen kategorilerde yer alan gerçek kişilere 

ilişkin kişisel veriler aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilecektir: 

▪ Etkinlik Yönetimi   

▪ Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası 

▪ İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik 

Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya 

İcrası  

▪ Kurumsal Yönetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 

▪ İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya 

İcrası   

▪ Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası   

▪ Şirket Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası  

▪ Şirket İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası   

▪ İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle olan İlişkilerin Yönetimi   

▪ Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası   

▪ Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası  

▪ Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya 

İcrası   

▪ Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası  

▪ İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası   

▪ Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi   

▪ Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi 

▪ Yetenek-Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası  

▪ Çalışanlar için İş Akdi ve/veya Mevzuattan Kaynaklı 

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

▪ Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası  

▪ Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 

▪ Personel Çıkış İşlemlerinin Planlanması ve İcrası  

▪ Ücret Yönetimi  

▪ İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması  

▪ Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi   

▪ Şirket içi Atama-Terfi ve İşten Ayrılma Süreçlerinin Planlanması ve 

İcrası   

▪ Çalışanların Performans Değerlendirme Süreçlerinin Planlanması ve 

Takibi 

▪ Çalışanların İş Faaliyetlerinin Takibi ve/veya Denetimi  

▪ Çalışan Memnuniyetinin ve/veya Bağlılığı Süreçlerinin Planlanması 

ve İcrası  

▪ Çalışanların Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası 

▪ Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası  

▪ Çalışanların İş ve/veya Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesine 

Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi Süreçlerinin 

Planlanması ve İcrası   
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▪ Stajyer Temin, Yerleştirilmesi ve Operasyon Süreçlerinin 

Planlanması ve/veya İcrası  

▪ Üretim için Gerekli Olan İnsan Kaynakları İhtiyaçlarının 

Planlanması ve İcrası 

▪ Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması için Pazar Araştırması 

Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası    

▪ Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması 

ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası   

▪ Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve 

İcrası   

▪ Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası 

▪ Hukuk İşlerinin Takibi  

▪ Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata 

Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini için Gerekli Operasyonel 

Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası  

▪ Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi   

▪ Üretim ve/veya Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 

▪ Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi  

▪ Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası  

▪ İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya 

İcrası   

▪ Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması    

▪ İştiraklerle Olan İlişkilerin Yönetimi ve/veya Denetimi   

▪ Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini   

▪ Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini   

▪ Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası 

▪ Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası 

▪ Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi 

▪ Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi 

▪ Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine Kayıt  

▪ Ürün Şikayetlerinin Takibi ve Değerlendirilmesi 

▪ Ürün Şikayetlerinin Yetkili Ulusal veya Uluslararası Kurum ve 

Kuruluşlarla Paylaşılması 

▪ Ürün Kaydı ve Ruhsatlandırma İçin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumu ile Paylaşılması 

 

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veri işleme şartlarına uygun olarak her işleme 

süreci bakımından farklı amaçlar ile kullanabilecektir. Bu kapsamda, paylaşmış 

olduğunuz kişisel verileriniz farklı Şirket departmanları tarafından farklı işleme 

süreçlerinde, farklı işleme amaçları doğrultusunda kullanılabilecektir. Örneğin, 

mal/hizmet tedarik sürecinde ilgili departman tarafından “ürün ve/veya hizmetlerin 

tedarik süreçlerinin planlanması ve icrası” amacıyla işlenen ad/soyad bilginiz, 

faturalandırma sürecinde finans departmanı tarafından “finans ve muhasebe işlerinin 

yürütülmesi” amacıyla işlenebilecektir. 
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4. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE 

AKTARILMASI  

Şirket, kişisel verileri yalnızca bu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. 

ve 9. maddelerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bulunan taraflara aktarmaktadır. 

Gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla 

gerçekleşmektedir. Yurt içi ve yurt dışı aktarımlarında Şirket, güncel teknolojilerin sunduğu ve 

ilgili uygulamanın maliyet dengesi çerçevesinde mümkün olan her türlü idari ve teknik tedbiri 

almakta, bu kapsamda ilgili yasal düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları 

doğrultusunda güvenliğe ilişkin uygulamalarını güncel tutmaktadır. Söz konusu idari ve teknik 

tedbirler kapsamında, aktarım yapılan taraflar ile veri aktarımına ve işlenmesine ilişkin özel 

sözleşmeler yapılmakta ve gerekli taahhütler alınmaktadır. 

A. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılmasına İlişkin Genel Şartlar  

Kanun’un 8. maddesi, kişisel verilerin aktarımı ile ilgili olarak verinin özel nitelikli 

kişisel veri olup olmadığına göre bir ayrıma gitmiştir.   

Bahsi geçen maddeye göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler, yukarıda Bölüm 2’de 

belirtilen işleme şartlarından birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 

Bu doğrultuda kişisel veriler;  

▪ Veri sahibinin açık rızası bulunması.  

▪ Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi.  

▪ Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya 

rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının 

hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin 

zorunlu olması. 

▪ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 

olması. 

▪ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri 

işlemenin zorunlu olması. 

▪ Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,  

▪ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu 

olması. 

▪ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

hallerinde Şirket tarafından tüzel kişilikleri dışındaki kişilerle 

paylaşılabilmektedir. 

8. madde, özel nitelikli kişisel veriler açısından da Bölüm 2’de belirtilen işleme 

şartlarına atıf yapmış, ancak aktarım için ayrıca yeterli önlemlerin alınmış olmasını 

öngörmüştür. Buna göre Şirket tarafından özel nitelikli kişisel veriler,  

▪ Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki 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, ceza 
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mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik 

verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi, ve  

 

▪ Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, 

koruyucu hekimlik, tıbbı 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  

 

▪ Sağlık Uygulama Tebliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyum maksadı ile 

ilgili mevzuata uyum için gerekli ölçüde yetkili kurum ve kuruluşlara 

aktarılması 

amaçlarına tabi olarak, her halükarda yeterli önlemlerin alınması sonrasında üçüncü 

kişilerle paylaşılmaktadır.   

B. Yurtdışına Kişisel Veri Aktarımı  

Şirket tarafından kişisel verilerin yurtdışına;  

▪ Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, veya   

 

▪ Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer 

şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;  

 

o Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması veya 

 

o Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması 

durumunda Şirketin ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile 

birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile 

aktarılabilmektedir.   

 

 

 

C. Şirket Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amacı   

Şirket Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri 

sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:   

▪ Şirket iş ortaklarına,  

▪ Şirket tedarikçilerine,  

▪ Topluluk şirketlerine,  

▪ Şirket hissedarlarına,  

▪ Şirket yetkililerine,   

▪ Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına  

▪ Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine   

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları 

aşağıda belirtilmektedir.   



10 
 

Veri Aktarımı 

Yapılabilecek Kişiler 

Tanımı Veri Aktarım Amacı 

İş Ortağı Şirketin ticari 
faaliyetlerini yürütürken 

ürün ve hizmetlerin satışı, 
tanıtımı ve pazarlaması, 

satış sonrası desteği, ortak 

müşteri bağlılığı 
programlarının 

yürütülmesi gibi amaçlarla 
iş ortaklığı kurduğu 

tarafları tanımlamaktadır. 

İş ortaklığının kurulma 
amaçlarının yerine 

getirilmesini temin etmek 
amacıyla sınırlı olarak 

Tedarikçi  Şirketin ticari 
faaliyetlerini yürütürken 

Şirketimizin emir ve 
talimatlarına uygun olarak 

sözleşme temelli olarak 

Şirkete hizmet sunan 
tarafları tanımlamaktadır.   

Şirketimizin tedarikçiden 
dış kaynaklı olarak temin 

ettiği ve Şirketimizin 
ticari faaliyetlerini yerine 

getirmek için gerekli 

hizmetlerin Şirkete 
sunulmasını sağlamak 

amacıyla sınırlı olarak. 

Topluluk Şirketleri Şirketinde dahil olduğu 

grup şirketleri ifade 

etmektedir. 

Topluluk şirketlerinin 

katılımını gerektiren ticari 

faaliyetlerinin 
yürütülmesini temin 

etmekle sınırlı olarak 

Hissedarlarımız İlgili mevzuat 

hükümlerine göre 

Şirketimizin ticari 
faaliyetlerine ilişkin 

stratejilerinin ve denetim 
faaliyetlerinin 

tasarlanması konusunda 

yetkili olan 
hissedarlarımız 

İlgili mevzuat 

hükümlerine göre 

Şirketimizin ticari 
faaliyetlerine ilişkin 

stratejilerin tasarlanması 
ve denetim amaçlarıyla 

sınırlı olarak 

Şirket Yetkilileri  Şirketimizin yönetim 
kurulu üyeleri ve diğer 

yetkilendirilen kişiler 

Şirketimizin ticari 
faaliyetlerine ilişkin 

stratejilerin tasarlanması, 

en üst düzeyde 
yönetiminin sağlanması 

ve denetim amaçlarıyla 
sınırlı olarak 

Hukuken Yetkili Kamu 

Kurum ve Kuruluşları 

İlgili mevzuat 
hükümlerine göre 

Şirketimizden bilgi ve 

belge almaya yetkili kamu 
kurum ve kuruluşları 

İlgili kamu kurum ve 
kuruluşlarının hukuki 

yetkisi dahilinde talep 

ettiği amaçla sınırlı olarak 

Hukuken Yetkili Özel 

Hukuk Kişileri 

İlgili mevzuat 
hükümlerine göre 

Şirketimizden bilgi ve 

İlgili özel hukuk 
kişilerinin hukuki yetkisi 

dahilinde talep ettiği 

amaçla sınırlı olarak 
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belge almaya yetkili özel 

hukuk kişileri 

 

Her hukuki ve ticari ilişki kapsamında yurt içine veya yurt dışına yapılan aktarımlar 

farklılık gösterebilmekte olup, her bir somut olaya ilişkin detaylı bilgi için veri sahibine 

sunulacak olan aydınlatma metninin incelenmesi gerekmektedir.  

5. ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER  

 

Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kategorizasyonu EK-1Veri Kategorizasyonu 

dokümanında yer almaktadır.  

 

6. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ 

Şirket, kişisel verileri doğrudan veri sahiplerinin kendisinden, işvereninden, aile ve 

yakınlarından, aracı kişilerden, müşterilerden, tedarikçilerden, e-posta, posta, internet 

siteleri, sosyal medya hesapları, güvenlik kameraları, çerezler, faks, idari ve adli 

makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik 

(çevrimiçi veya çevrimdışı) veya yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme 

şartlarına uygun olarak toplamaktadır. 

Şirket, Kanunda öngörüldüğü şekilde, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel 

veri sahiplerine veri sorumlusu olarak Şirket’in (ve temsilcisinin olduğu durumlarda 

temsilcisinin) kimliği, kişisel verileri hangi amaçla işlediği, işlenen kişisel verileri kime 

ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebebi ile veri 

sahibinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.  

Herhangi bir süreç, Kanun uyarınca açık rıza alınmasını gerekli kıldığı takdirde, Şirket 

tarafından yukarıda bahsi geçen bilgilendirmenin yapılması sonrasında veri 

sahiplerinden açık rızaları alınmaktadır.   

Şirket, işlediği kişisel verileri kullanarak; 

i. Ticari elektronik ileti izni veren ilgili kişiler bakımından aşağıdaki amaçlar 

doğrultusunda profilleme ve segmentasyon yapacaktır. 

• Tebrik, kutlama, davet, duyuru, promosyon, reklam vb. içeriklerin gönderilmesi 

ii. Ticari elektronik ileti onayı vermemiş olan ilgili kişiler bakımından da aşağıdaki 

amaçlar doğrultusunda profilleme ve segmentasyon yapacaktır. 

• İlgili kişinin tercihleri, şikayet ve önerileri kapsamında ürünlerin iyileştirilmesi 

(en çok ve en az tercih edilen hizmetler belirlenerek ürün kataloğunun 

güncellenmesi) 

• Hizmetlerin tercih edilirliğinin arttırılmasına ilişkin çalışmalar yapılması 

• Profilleme ve segmentasyon çalışmaları kapsamında ilgili kişilerin kişisel 

verileri doğrudan kullanılmamakta olup, her bir üye için belirlenen özel kodlar 

üzerinden işlemler yapılmaktadır. Bu şekilde kişisel verilerin korunmasını 

sağladığı gibi, bu müşteri numaraları da “Need to Know” ilkesi kapsamında 

sadece ilgili kişi veya departmanların erişimine açıktır.  
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7. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNİN 

TESPİTİ 

 

Şirket, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve 

süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. 

Şirket, saklama sürelerini her halükârda yasal yükümlülükleri ve ilgili zamanaşımı 

süreleri ışığında tespit etmektedir.   

 

Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan 

başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok 

edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 

8. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 

 

A. Veri Sahiplerinin Hakları  

Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri veri sorumlusuna karşı aşağıdaki 

haklara sahiptir:   

▪ Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

▪ Kendisi ile ilgili kişisel veri 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, 

▪ İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini 

veya yok edilmesini isteme, 

▪ Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

▪ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

▪ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri 

sıralamış olup bu kapsamda;  

▪ Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için 

gerekli olması,  

▪ İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, 

▪ 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,  

▪ Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin 

ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,  
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hallerinde verilere yönelik olarak zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak 

üzere yukarıda belirtilen haklar kullanılamayacaktır. 

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun 

kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme 

alınmayacaktır:  

▪ Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin 

yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle 

veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi , 

▪ Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, 

planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,  

▪ Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu 

düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal 

etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel 

amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,  

▪ 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 istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi, 

▪ Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine 

ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.  

 

B. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanması  

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için 

https://www.stryker.com/tr/tr/index.html adresinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi 

Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form” (“Form”) u 

kullanabileceklerdir. 

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğinin tespit edilmesini sağlayacak belgelerle 

birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:   

▪ Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli 

taahhütlü mektupla adresine iletilmesi,  

▪ Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli 

elektronik imza ile imzalanarak stryker.genelmudur@hs01.kep.tr kayıtlı 

elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,  

▪ Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi. 

Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak 

isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde 

cevap vermektedir.  

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına 

ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, 

kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Böyle bir durumda, söz konusu 

otuz günlük cevap süresi, Şirket tarafından bu kapsamda talep edilecek bilgi ve 

belgelerin veri sahibi tarafından Şirket’e iletildiği tarihten itibaren başlayacaktır. 

https://www.stryker.com/tr/tr/index.html
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Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri 

sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel 

vekâletname bulunmalıdır.  

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife 

üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.   

9. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  

Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile 

veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul 

teknik ve idari önlemleri almaktadır. Şirket, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka 

aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşa edilmesini, 

değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek amaçları ile gerekli adımların atılması 

ve denetimin sağlanması adına Şirket içi yetkilendirmeler yapmakta ve gereklilik 

halinde dış hizmet sağlayıcılarından profesyonel destek almaktadır. Bu kapsamda 

Şirket, ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış olan 

rehberlere ve kararlara uygunluk sağlanmasını öncelikli olarak gözetmektedir.   

Bu kapsamda Şirket;  

▪ Kişisel verilere erişimleri kayıt altına almakta,  

▪ Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar 

kullanarak veri güvenliğini sağlamakta,  

▪ Kişisel veri işleme faaliyetlerinin iş birimi bazında takibini yapmakta,  

▪ Kanun’un 12. maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak 

amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlamakta,  

▪ Şirket içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a uyumunu 

temin etmekte,  

▪ Şirket içerisinde erişilen verilerin niteliğine uygun yetkilendirmeler yapmakta,   

▪ Özel nitelikli kişisel verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutmakta,   

▪ Kişisel verilere dış kaynak kullanımı vb. sebeplerle şirket dışından erişim olması 

halinde Şirket dış hizmet sağlayıcı tarafından Kanun’a uyumun sağlanmasına 

yönelik taahhütleri almakta,  

▪ Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarını 

Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için 

gerekli aksiyonları almaktadır.   

Kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak hangi önlemlerin alındığına ilişkin 

detaylı bilgiler EK-3 İdari ve Teknik Tedbirler adlı dokümanda yer almaktadır.  

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ ŞİRKET İÇİ YÖNETİŞİM 

YAPISI 

 

Şirket bünyesinde, Kanuna uyum için gerekli aksiyonların takibi ve yönetilmesi 

amacıyla bir Kişisel Verilerin Korunması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur. Bu 

Komite’nin başlıca görevleri;   

▪ Şirket bünyesinde kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile politika ve 

prosedürleri hazırlamak ve yürürlüğe konulması için gerekli aksiyonları almak, 
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▪ Politika ve prosedürlerin uygulanması için Şirket bünyesinde gerekli görev 

dağılımını yapmak ve ilgili aksiyonların alındığının takibinin gerçekleştirmek, 

▪ Kanun’un 12. maddesi uyarınca yapılacak denetimlerin takibini yapmak,  

▪ Kanun’un uygulaması ile ilgili Şirket bünyesinde farkındalığı arttırmak için 

alınacak aksiyonları belirlemek, aksiyonlara ilişkin gerekli görev dağılımını 

yapmak,  

▪ Kanun ve/veya politika ve prosedürün uygulanması ile ilgili ortaya çıkabilecek 

soru ve sorunların çözümü için gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak,  

▪ Gereken hallerde veri sahibi başvurularının çözümü için gerekli aksiyonları 

almak,   

▪ Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile olan ilişkileri yürütmektir.   

 

11. POLİTİKADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER 

 

Şirket, bu Politika’da önceden haber vermeksizin her zaman değişiklik yapabilir. Bu 

değişiklikler, değiştirilmiş yeni bir politika yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik 

kazanır. Bu Politika’daki değişikliklerden haberdar olmanız için sizlere gerekli duyuru 

yapılacaktır. 

 

                               DOKÜMAN TARİHÇESİ 

     Versiyon           Yayın Tarihi           Değişikliğin Tanımı 

   

   

 



 
 

 

EK-1 Veri Kategorizasyonu  

 

Veri Kategorisi 

 

Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama 

 

İlgili Kişisel Veri Kategorizasyonu 

İçerisine Giren Kişisel Veri Tipleri 
 

Kimlik Bilgisi 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ehliyet, nüfus cüzdanı, 

ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi 

dokümanlarda yer alan bilgiler 

 

TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., ad-

doyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, 

nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı 

örneği 

 

İletişim Bilgisi 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişiyle iletişim kurulması 

amacıyla kullanılan bilgiler 

 

E-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu 

numarası, adres vb. 

 

Lokasyon Verisi 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, veri sahibinin konumunu 

tespit etmeye yarayan veriler 

 

Konum verilerini 

Aile Bireyleri ve Yakın 

Bilgisi 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ilgili şirket ve veri sahibinin 

hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin 

aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler 

 

Kişisel veri sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili 

kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, 

eğitim bilgileri vb. bilgiler 

 

Müşteri Bilgisi 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ürün ve hizmetlerimizden 

faydalanan müşterilere ait bilgiler 

 

Müşteri no, meslek bilgisi, kart ve banka hesap 

bilgileri, vergi numarası vb. 

 

Müşteri İşlem Bilgisi 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ürün ve hizmetlerimizden 

faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme 

ilişkin bilgiler 

 

Talep, talimat ve sipariş vb.  

 



17 
 

Fiziksel Mekân Güvenlik 

Bilgisi 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, fiziksel mekâna girişte, 

fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere 

ilişkin kişisel veriler 

 

Giriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera 

kayıtları vb. 

 

İşlem Güvenliği Bilgisi 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Şirket ve ilgili tarafların 

teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen 

kişisel veriler 

 

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o 

kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya 

yetkili olduğunu gösteren bilgiler (örneğin. 

internet sitesi şifre ve parola bilgileri) 

 

Risk Yönetimi Bilgisi 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Şirketin ticari, teknik ve idari 

risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler 

 

Kredi raporları, kredi notu vb. 

Finansal Bilgi 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibi ile mevcut 

hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren 

bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler 

 

Finansal bilgiler, kredi tutarı, ödenecek faiz tutarı 

ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb. 

 

Özlük Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, çalışanların özlük haklarının 

oluşmasına temel olan kişisel veriler 

 

Kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her 

türlü bilgi ve belge (maaş miktarı, SGK primleri, 

bordrolar vb.) 

 

Çalışan Adayı Bilgisi 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Şirket nezdinde iş başvurusu 

yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru 

değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler 

 

Özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri 

sonuçları, tamamlanmış eğitimler, imza, 

referanslar vb. 

 

Çalışan İşlem Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, çalışanların veya işle ilgili 

gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel veriler 

İşe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri, katıldığı 

toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik sorgusu, mail 

trafikleri izleme bilgisi, araç kullanım bilgisi, 

şirket kredi kartı harcama bilgisi vb. 

 

Çalışan Performans ve 

Kariyer Gelişim Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, çalışanların performanslarının 

Performans değerlendirme raporları, kariyer 

gelişimine yönelik eğitimler vb. 
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 ölçülmesi ve kariyer gelişimlerinin insan kaynakları politikaları 

kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel 

veriler 

 

 

Yan Haklar ve Menfaatler 

Bilgisi 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, çalışanlara sunulan yan hak ve 

menfaatlerin planlanması ve çalışanların bunlardan 

faydalandırılmasına yönelik işlenen kişisel veriler 

 

Özel sağlık sigortası, araç tahsisi vb. 

 

Hukuki İşlem ve Uyum 

Bilgisi 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, hukuki alacak ve hakların 

tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla 

işlenen kişisel veriler 

 

Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde 

yer alan veriler 

 

Denetim ve Teftiş Bilgisi 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Şirketin kanuni 

yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen 

kişisel veriler 

 

Denetim ve teftiş raporları, ilgili görüşme 

kayıtları ve benzeri kayıtlar 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, 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 

 

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 

mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, 

vakıf ya da sendika üyelik bilgisi, sağlık ve cinsel 

hayat ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve 

güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik 

veriler, genetik veriler 

 

Görsel ve İşitsel Veri 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibiyle 

ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar 

 

Fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları 

 

Kişisel Sağlık Verisi  Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal 

sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle 

ilgili bilgileri 

Hasta adı, soyadı, T.C. No, hasta reçetesi 
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EK-2 Tanımlar  

Terim Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Yer Alan Tanım 
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza 

 

Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 

ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi 

 

İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi (Politika’da “ilgili kişi” veya “veri sahibi” şeklinde ifade edilmektedir) 

 

Kanun 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

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

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi 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 Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da 

sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve 

genetik veriler 

Politika Stryker Tıbbi Cihazları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 

Şirket Stryker Tıbbi Cihazları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

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

 

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

yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi 
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EK-3 İdari ve Teknik Tedbirler 

Şirket, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin 

muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak Kanun’un 12. maddesi doğrultusunda aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri almaktadır: 

1. İdari Tedbirler 

1.1 Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının ve Prosedürlerinin Belirlenmesi 

Şirket kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak, hem genel işleme faaliyetlerine hem de özellik gösteren işleme süreçlerine yönelik politikalar 

ve çalışanlarının ve yöneticilerinin kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak daha detaylı talimatlar içeren iç prosedürler belirlenmiştir.  

Şirket politikalarını ve prosedürlerini meydana gelen mevzuat değişiklikleri ve yeni Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları doğrultusunda 

günceller. 

Çalışanların Şirket politika ve prosedürlerine uygun hareket edip etmedikleri denetlenir. 

1.2 Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi 

Şirket, kişisel veri güvenliğini zafiyete uğratabilecek her türlü risk ve tehditleri, bir ihlal meydana gelmeden önce belirler. Bu kapsamda risk ve 

tehditlerin hangi veri kategorilerine, hangi işleme faaliyetlerine ve araçlarına ilişkin olduğu konusunda iç değerlendirme yapar. Söz konusu 

değerlendirme yapılırken, özellikle risk ve tehditlerin özel nitelikli kişisel verilere ilişkin olup olmadığına dikkat eder. 

Şirket, belirlemiş olduğu risk ve tehditlerin minimize edilmesi, önlenmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli adımları atar.  

1.3 Çalışanlara Yönelik Önlemler 

Şirket, çalışanlarının, çeşitli bilgi güvenliği ihlallerine karşı farkındalıklarını artırmak, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi ve bilgi ihlali 

olaylarında insan faktörünün etkisini en aza indirmek amacıyla gerek Şirket içi departmanlarımızca, gerekse de hukuki ve teknik danışmanlık 

hizmeti aldığımız taraflarca eğitimler verilmektedir.  

Şirket, çalışanlarını kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilinçlenmeleri adına düzenli eğitim süreçleri, bilgilendirme yazıları,  sözlü 

bilgilendirmeler ve iç yönergeler sunar. Bu kapsamda çalışanlar, kişisel verilerin toplanmasından imha edilmesi sürecine kadar karşılaşacakları her 

işleme süreci hakkında detaylı yönergeler alırlar. Çalışanlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri kişisel verilerin korunmasına ilişkin güncel 

mevzuat değişiklikleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarını da içerecek şekilde istihdam süresi boyunca devam eder.  
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Çalışanlar iş sözleşmelerinde bulunan gizlilik yükümlülüklerine ek olarak, kişisel verilerin korunmasına ilişkin taahhütname de imzalarlar. 

1.4 Veri Minimizasyonu 

Şirket, Kanun’un 4. maddesinde öngörülen ilkeler doğrultusunda, ilgili kişinin işleme faaliyeti kapsamında gerekli olmayan hiçbir ver isini 

işlememeye özen gösterir. Bu noktada Şirket, işleme faaliyetini önceden inceler ve hukuki/ticari yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli 

olan kişisel verileri ilgili kişiden talep eder. İlgili kişinin talep edilmeyen bir kişisel veri aktarması halinde bu kişisel  veri derhal imha edilir veya 

maskelenir. 

1.5 Veri İşleyene Yönelik Tedbirler 

Şirket, yürütmekte olduğu bir işleme faaliyetlerine ilişkin olarak alt-işleten desteği alacağı zaman öncelikle alt-işleyenin kişisel verilerin korunması 

konusundaki yetkinliğini ve yeterliliğini analiz eder. Bu kapsamda alt-işleyen asgari olarak Şirket’in öngörmüş olduğu kişisel verilerin korunması 

politikalarına ve prosedürlerine uygun hareket edeceğini yazılı bir şekilde taahhüt eder. Alt-işleyenin işleme faaliyetleri ve kişisel verileri 

korumasına yönelik çabaları Şirket tarafından denetlenir.  

2. Teknik Tedbirler 

2.1.Bilgi Teknolojileri Sistemleri  

Şirket, kişisel veri güvenliğinin sağlanması adına bilgi teknolojileri sistemleri tedarik eden uzman hizmet sağlayıcılarla çalışmaktadır. Bu 

kapsamda, Şirket’in gereksinimleri ve zafiyetleri güncel olarak takip edilip, gerekli görülen noktalarda destek sağlanmaktadır. 

2.2.Siber Güvenlik Tedbirlerinin Alınması 

Şirket, elektronik ortamda işlenen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla siber güvenlik önlemleri almaktadır. Bu kapsamda, hem şirket 

içi bilişim teknolojisi çalışanlarının hem de uzman hizmet tedarikçilerin yardımıyla Şirket, bir siber güvenlik zafiyetine uğranmaması adına gerekli 

tüm tedbirleri alır. Örneğin, 

Anti-Virüs: Şirket’in bilgi teknolojileri altyapısında bulunan tüm bilgisayar ve sunucularda periyodik olarak güncellenen lisanslı anti-virüs 

uygulaması yüklüdür. 

Firewall: Şirket sunucularını barındıran Data Center ve Felaket Kurtarma Merkezleri periyodik olarak güncellenen yazılım yüklü firewall 

tarafından korunmakta olup, ilgili yeni nesil firewalllar tüm personellerin internet bağlantılarını kontrol etmekte ve bu kontrol sırasında virüs ve 

benzeri tehditlere karşı koruma sağlamaktadır. 
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DLP: Verilerin, şirket içinde nasıl yer değiştirdiğini gözlemleyen ve kontrollü bir şekilde; “dışarı sızmalarını” engelleyen Veri Kaybı Önleme 

yazılımı kullanılmaktadır. 

DRM: Dijital dosyaların şirket içinde hangi koşullarda kullanılabileceği ve paylaşılabileceği hakkında düzenlemeler getiren Dijita l Haklar 

Yönetimi (DRM) yazılımı kullanılmaktadır. 

VPN: Sunucu sistemlerine IP-SEC VPN ile bağlanılmakta olup, 2 nokta arasındaki trafik şifreli bir şekilde iletilmektedir. Tedarikçiler de Şirket 

sunucu ya da sistemlerine Firewalllar üzerinde tanımlı bulunan SSL-VPN aracılığı ile erişim sağlayabilmektedirler. Her bir tedarikçi için ayrı SSL-

VPN tanımı yapılmış olup, yapılan tanımlama ile tedarikçi sadece kullanması gereken ya da yetkilendirmesi yapılan sistemlere erişim 

sağlamaktadır.  

Kullanıcı Tanımlamaları ve Need to Know: Şirket çalışanlarının Şirket sistemlerine olan yetkileri sadece iş tanımları ile gerekli olduğu ölçüde 

sınırlandırılmış olup, herhangi bir yetki ve görev değişikliği söz konusu olması durumunda sistemsel yetkileri de ivedi olarak güncellenmektedir. 

2.3.Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi 

Şirket fiziksel işlenen kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenli olarak denetim yapmaktadır. Örneğin, çalışanların “clean table & clean desk” 

prensibine uyup uymadığı, fiziksel ortamda bulunan kişisel veri içeren belgelerin kilit altına alınıp alınmadığı yapılan ofis denetimlerinde kontrol 

edilmektedir. 

Şirket aynı zamanda elektronik ortamda işlenen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığına da ilişkin olarak testler yapmaktadır. Bu 

kapsamda özellikle koruyucu yazılım sistemlerinin çalışıp çalışmadığı, log kayıtları aracılığı ile elektronik yetkilendirmelerde usulüne uygun 

hareket edilip edilmediği gibi hususlar sürekli olarak denetlenmektedir. Söz konusu denetlemeler aşağıda örneklenen testler a racılığı ile de 

yapılmaktadır: 

Fishing E-mail Testler: Şirket sistem kullanıcılarının farkındalığını artırmak için düzenli olarak kullanıcılara Fishing e-mailleri gönderilmektedir. 

Çıkan sonuçlara göre kullanıcılara eğitim programları tanımlanmaktadır.  

Sızma Testi: Periyodik olarak Şirket sistemindeki sunuculara, bilgisayarlarına ve örnek bir mağazaya sızma testi manuel olarak tedarikçi bir firma 

tarafından yapılmaktadır. Bu test sonucunda oluşan güvenlik açıkları kapatılarak, ilgili güvenlik açıklarının kapatıldığına dair doğrulama testi 

yapılmaktadır. Ayrıca Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi sistemi tarafından da otomatik olarak sızma testi yapılmaktadır.  
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Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi: Şirket sunucularında ve Firewall’larında oluşan olaylar “Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi” 

sistemine aktarılmaktadır. Bu sistem güvenlik tehdidi oluştuğunda sorumlu personelleri uyarmakta ve ivedi bir şekilde tehdide cevap verilmesi 

imkanı sağlamaktadır.  

2.4.Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması 

Şirket fiziksel ortamda muhafaza edilen kişisel verilerin güvenliğine ilişkin olarak özel güvenlik tedbirleri uygulamaktadır. Örneğin, 

- Kişisel veri muhafaza edilen fiziki ortamlar kilit altında tutulmaktadır. Bu kapsamda erişim yetkileri sınırlandırılmıştır. 

- Yangın, sel, hırsızlık gibi durumlara karşı gerekli önlemler alınmaktadır. 

- Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda kağıt yoluyla kişisel verilerin 

aktarılmasında, kapalı ve mühürlü zarf metodu kullanılmaktadır.  

- Sunucu veya arşiv odalarına giriş çıkışlar ek güvenlik tedbirleri ile korunmaktadır. 

2.5.Kişisel Verilerin Yedeklenmesi 

Şirket, kişisel verilerin herhangi bir sebeple zarar görmesi, yok olması, çalınması veya kaybolması gibi hallerde yedeklenen kişise l verileri 

kullanarak kayıp riskini ortadan kaldırmaktadır. Yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de en üst düzeyde sağlanmaktadır. 

2.6.Diğer Örnekler 

- Kişisel verilerin alındığı web sitesindeki tüm alanlar SSL ile korur. 

- Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından 

erişilmesini sağlar. 

- Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait 

sistemlerden silinmektedir. 

- Kapalı sistem ağ kullanılmakta olup, ağ ve yazılım güvenliği güncel ve lisanslı programlar ile veri kaybı önleme yazılımlarıyla 

korunmaktadır.  

- Ağ ve yazılımlar üzerinde kullanıcı tanımlamaları ve yetki matrisleri mevcuttur. 
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- Yazılım sistemleri ve bulut depolama sistemleri çalışan yetkisine göre şifreli olarak kullanılmaktadır. 

- Log kayıtları, kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır 

- Gerektiği noktalarda veri maskeleme yöntemi kullanılmaktadır. 

 

3. Özel Nitelikli Kişisel Verilere Özgü Tedbirler 

Kurul’un 01/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı gereği; 

- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik olarak çalışanlara, periyodik eğitimler verilmektedir. 

- Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği sözleşme süreçlerinde, özel nitelikli kişisel verilere özgü gizlilik sözleşmeleri ve taahhütnameleri 

imzalanmaktadır. 

- Özel nitelikli kişisel verilere erişim yetkisine sahip çalışanların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmıştır, bu  yetkiler periyodik 

olarak denetlenmektedir. 

- Özel nitelikli kişisel verilerin muhafaza edildiği elektronik ortamların kriptografik anahtarlarla, fiziksel ortamların ise anahtarlarının yetki 

matrislerine göre özel olarak temin edildiği kilitli ortamlarda güvenliği sağlanmaktadır. 

- Log kayıtları düzenli olarak tutulmaktadır. 

- Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu yazılımlar sürekli olarak güncellenmektedir. 

- Özel nitelikli kişisel verilere uzaktan erişim sağlanması gerekiyorsa, çift taraflı doğrulama anahtarları suretiyle erişim sağlanmaktadır. 

- Özel nitelikli kişisel verilerin aktarımı elektronik ortamda, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş taşınabilir belleklerle, KEP adresiyle veya 

VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle; fiziksel ortamlarda ise kişiye özel mühürlü ve zarflı belgeler ile aktarılmaktadır. 

 


