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HAZIRLAYAN ONAYLAYAN KVK BİRİMİ ÜYELERİ 

Ad/Soyad/İmza/Tarih Ad/Soyad/İmza / Tarih 

 

“Genel İnşaat”, işlemekte olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda, 
gizlilik sorumluluk bilinciyle, gereken her türlü makul dikkat ve özeni sağlamaktadır. “Genel İnşaat”, 
ilgili mevzuatının gereklilikleri yanında KVK Kanunu’nun 12. maddesi çerçevesinde veri gizliliğinin ve 
güvenliğinin sağlanması için de gereken teknik ve idari tedbirlerini makul düzeyde almaktadır. Söz 
konusu idari ve teknik güvenlik tedbirleriyle birlikte kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin 
önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin uygun 
güvenlik düzeyinde muhafaza edilmesi hedeflenmektedir. 

 “Genel İnşaat”, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi (veri işleyen) tarafından 
işlenmesi hâlinde, yukarıda belirtilen tedbirlerin ilgili veri işleyenler tarafından da alınmasını 
sağlayacaktır.  

Kişisel verilerin üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi halinde, ilgili mevzuat 
hükümleri uyarınca veri sahiplerine, Kurul’a ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimde 
bulunacaktır. 

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin tedbirler alınırken Kurul tarafından yayınlanmış olan Kişisel Veri 
Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler) göz önünde bulundurulmaktadır. 

  

1.  Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. ☐ 

2.  Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik 
önlemleri alınmaktadır. 

☐ 

3.  Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur. ☐ 

4.  Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır. ☐ 

5.  Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar 
hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. 

☐ 

6.  Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır. ☐ 

7.  Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır. ☐ 

8.  Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır. ☐ 

9.  Güvenlik duvarları kullanılmaktadır. ☐ 

10.  İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir. ☐ 

11.  Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir. ☐ 

12.  Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır. ☐ 

13.  Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır. ☐ 

14.  Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri 
alınmaktadır. 

☐ 

15.  Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği 
sağlanmaktadır. 

☐ 

16.  Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır. ☐ 

17.  Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır. ☐ 

18.  Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de 
sağlanmaktadır. 

☐ 

19.  Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir. ☐ 

20.  Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.  ☐ 

21.  Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir. ☐ 

22.  Şifreleme yapılmaktadır. ☐ 

 


