
 
 

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI POLİTİKASI 

 

1- Kişisel Verilerin Aktarılması Politikası'nın Amacı ve Kapsamı  

 

İşbu Kişisel Verilerin Aktarılması Politikası'yla ("Politika"), Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ve genel ilkeler çerçevesinde işlenmek üzere 

elde edilen kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarımına ilişkin esaslar belirlenecek, 

kişisel veri işleme şartları kapsamında hangi amaçlarla ve kimlerle veri aktarımı yapıldığı işbu 

politika kapsamında detaylı bir şekilde açıklanacaktır. 

 

İşbu metinde bundan sonra Kişisel Verilerin Aktarılması Politikası “Politika”; Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu “Kanun”; Kişisel Verileri Koruma Kurulu “Kurul”; Karaca İnş. 

Tic. A.Ş. “Firma” olarak adlandırılacaktır.  

 

2- Firma , Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerine Uygun Olmak Suretiyle 3. Kişi ve 

Kurumlara Veri Aktarımında Bulunabilecektir.  

 

 YURTİÇİ AKTARIM 

Firma Kanunda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde işlenmek üzere elde edilen kişisel 

verileri, Kanun’nun 8. maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızasını almak suretiyle 3. kişilere 

aktarabilecektir. Bunun haricinde Firma Kanunda öngörülen, ilgili kişinin açık rızası 

aranmaksızın kişisel verilerin aktarılabileceği hallerde de veri aktarım faaliyetinde 

bulunabilecektir. 

Bu kapsamda; 

1-Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması Şartları 

 Kanunlarda açıkça öngörülmüş ise, 

 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden 

bütünlüğünün korunması için zorunlu ise, 



 
 

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise, 

 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu ise, 

 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş ise, 

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesi zorunlu ise, 

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

meşru menfaatleri için veri işlenme zorunlu ise, 

  

2-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması Şartları 

 İlgili kişinin açık rızasının alınması halinde, 

 Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda 

açıkça öngörülmüş olması halinde, 

 Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından ise 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, 

Belirtilen şartların varlığı halinde Firma ilgili kişinin açık rızasını aramaksızın kişisel verileri 

3. kişilere aktarabilecektir.  

Firma ’un elde etmiş olduğu kişisel verileri kural olarak yurtdışı ile paylaşılmamaktadır. 

Yabancı uyruklu kişilerin, Türk uyruklu olup da yurt dışında yaşayanların veya yabancı 

ülkede kurulu şirketler aracılığıyla Firma’ya gelen kişilerin kişisel verileri ilgili kamu 

kurumu, sigorta şirketi veya aracı kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.  

 

 

 

 

 

 



 
 

3-Firma ’un veri aktarımı yaptığı alıcı grupları ve veri aktarım amaçları işbu politikayla 

belirlenecek, alıcı grupları ve aktarım amaçları gerektiğinde güncellenecektir. 

 

ALICI GRUPLARI AKTARIM AMACI 

Firma’ın İş Alanı ile Bağlı Kurum ve 

Kuruluşlar  

Bağlı kurum ve kuruluşların faaliyet 

amaçları ile ilintili ve sınırlı olarak, 

faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi 

veya veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüklerinden kaynaklı olarak 

Firma Tedarikçi ve Taşeron Firmaları 

Firma’nın iş faaliyetlerinin yürütülmesi 

amacıyla tedarikçi, taşeronlardan sağladığı 

hizmetleri yerine getirmesi ile ilintili ve 

sınırlı olarak 

Firma Hissedarları 

İlgili mevzuat hükümlerine göre Firma ’nın 

ticari ve üretim faaliyetlerine ilişkin 

stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde 

yönetiminin sağlanması ve denetim 

amaçlarıyla sınırlı olarak 

Firma İş Ortakları 

Firma’nın ticari faaliyetlerine ilişkin faaliyet 

yürüten veya iş faaliyetlerini kolaylaştıran 

hizmetler sunan şirketler ile, işbirliğinin ve 

koordinasyonunun sağlanması, denetim ve 

geliştirme amaçlarıyla sınırlı olarak 

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve 

Kuruluşları 

 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki 

yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı 

olarak. 

 


