
 

 

MEGA SÜPER MARKET TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

AYDINLATMA METNİ 

 

Değerli çalışma arkadaşlarımız ve müşterilerimiz, 

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, 

Mega Süper Market Ticaret Ve Sanayi A.Ş (“Mega Market”) tarafından, çalışanlara ait 

kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin 

aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.  

 

Mega Süper Market Ticaret Ve Sanayi A.Ş’de çalışmanız nedeniyle şahsınıza ait kişisel 

verilerinizden; Kimlik, İletişim, Lokasyon, Özlük, Hukuki İşlem, Fiziksel Mekân Güvenliği, 

İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim bilgileriniz fiziki veya elektronik 

sunucu ve disk ortamında toplanacak ve işlenecektir.   

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere 

http://www.megamarket.com.tr/ adresinde yer alan Mega Süper Market Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir. 

   

I) Veri sorumlusu 

Mega Süper Market Ticaret Ve Sanayi A.Ş.  

Mernis No: 0613008812200012  

Adres: Melikgazi Mah. Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Cad.No:112 Melikgazi/KAYSERİ 

Mersis No:123456789 Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”. 

 

II) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek 

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda şirket tarafından Kanun kapsamında 

işlenmektedir: 

- Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin 

Yerine Getirilmesi 

- Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

- Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

- Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 

- Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 



 

 

- İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 

- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

- İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve 

Değerlendirilmesi 

- İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- Talep / Şikayetlerin Takibi 

- Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 

- Ücret Politikasının Yürütülmesi 

- Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 

- Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

- Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 

 

III) Hangi kişisel verileriniz işlenecek 

Kanun kapsamında, yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda aşağıda bulunan verileriniz 

işlenecektir; 

 

Kimliğinizde bulunan bilgileriniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, iletişim 

adresiniz, lokasyon bilginiz, bordro bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz, işe giriş-çıkış 

belgeleriniz, özgeçmiş bilgileriniz, adli makamlarla yazışmalardaki bilgileriniz, giriş çıkış kayıt 

bilgileriniz, kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz, kullandığınız bilgisayarlara ait IP adresi 

bilgileriniz, internet sitesi giriş çıkış bilgileriniz şifre ve parola bilgileriniz, disiplin ve 

soruşturma tutanaklarınız, diploma bilgileriniz, gidilen meslek içi eğitim bilgileriniz. Bu veriler 

iş akdinizin feshinden itibaren 10 yıl süreye kadar saklanacaktır. Şirketimiz internet sitesinde 

bulunan veri saklama ve imha politikamızda detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

 

Kanunen tarafımızca alınması gereken, özel nitelikli kişisel veri durumunda olan sağlık 

raporlarınızda tarafımızda bulunmaktadır. 

Şirket;  

a) kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,  

 

b) kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,  



 

 

 

c) kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,  

amacıyla veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin 

etmeye yönelik her türlü hukuki, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Verilerin 

korunmasına yönelik şirketimizce her türlü, idari ve teknik tedbirler alınmıştır. 

 

IV) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek 

 

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre; 

Kanunlarda öngörülen sebepler, iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerimizin yerine 

getirilmesi ve şirketimizin meşru menfaatleri doğrultusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşları, 

banka, şirket avukatları, müşterimiz olan gerçek ve tüzelözel kişiler, tedarikçiler ile 

paylaşılacaktır.  

  

Ayrıca kişisel verileriniz yurt dışında sunucusu bulunan bulut yazılımlarda ve mail 

tabanlarında açık rızanız veya kanunun 9. Maddesinde bulunan şartların bulunması halinde yurt 

dışına aktarılacaktır. 

 

V) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi 

 Kişisel verileriniz aşağıda bulunan hukuki sebepler ile fiziksel olarak tarafınızdan 

temin edilerek, fiziksel mekan güvenliği için kullanılan araçlar ile yetkili kamu kurumu ve 

kuruluşlarından elde edilerek işlenmektedir. 

 

- 6698 SK Madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülme 

- 6698 SK Madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası 

- 6698 SK Madde 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü 

- 6698 SK Madde 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması 

 

VI) Kanun gereğince yasal haklarınız 

 

 Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve şirketin verilerinizi veri 

sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde Kanun’un 11. maddesi gereği “Melikgazi 

Mah. Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Cad.No:112 Melikgazi/KAYSERİ” 

adresine iadeli taahhütlü mektupla, noter yolu ile, bizzat şahsen kimlik 

ibrazı ile, mail yolu ile yazılı başvuruda bulunarak kişisel verilerinizin;  

 

 Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;  

 

 Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;  

 

 Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;  

 



 

 

 Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış 

olması durumunda bu kişileri öğrenme;  

 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların 

düzeltilmesini isteme;  

 

 Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya 

Şirket'in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru 

menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme;  

 

 Şirket'ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen 

üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını 

sağlamasını talep etme;  

 

 Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya 

çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;  

 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara 

uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.  

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili 

sorularınızı yazılı olarak iletisim@megamarket.com.tr iletebilirsiniz. Mail 

dönüşleri için kimlik doğrulamak amacıyla sorulacak sorulara doğru yanıt 

vermelisiniz. 

 

 

 

 


