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1. AMAÇ VE KAPSAM
6698 sayılı ve 07.04.2016 yürürlük tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na
(“KVKK”) uyum sağlanması üzere Karanfil Group Topluluk Şirketleri Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hazırlanmıştır. Hazırlanan bu politikanın
Karanfil Group bünyesinde olan bütün şirketler için geçerli olması amaçlanmıştır. Bu
politikanın amacı, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin
yükümlülükleri ile uyulacak usul ve esasların belirtilmesidir.
Karanfil Group Topluluk Şirketleri ilgili mevzuat doğrultusunda politikaya uyum için
gerekli düzenlemeleri yapacak ve politikaya uygunluğunun devamı için gerekli olan iç
denetim mekanizmalarını işletecektir.
Bu politika müşteriler, gerçek müşteriler, çalışan adayları, çalışanlar, şirket
hissedarları, şirket yetkilileri, ziyaretçiler, işbirliği içinde olunan şirketlerin çalışanları,
hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler, veri kayıt sistemine otomatik olmayan
yollarla işlenen gerçek kişileri kapsamaktadır.
2. KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKASININ UYGULANMASI
Karanfil Group Topluluk Şirketleri, veri koruma politikasının şartlarını bu politika
aracılığıyla uygulamaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması sürecinde
yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulama alanı bulacaktır.
Mevzuat hükümleri ile politika hükümleri arasında çelişki bulunması halinde, Karanfil
Group Topluluk Şirketleri, güncel mevzuat hükümlerinin geçerlilik bulacağını kabul
etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kurallar doğrultusunda
oluşturulmuştur. Veri sorumlusu sıfatı ile Karanfil Group Topluluk Şirketleri;

a)

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

b)

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

c)

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari
tedbirleri almak zorundadır.
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3. TANIMLAR

Açık Rıza :

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür
iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme :

Anonim hale getirme, bir veri kümesindeki tüm doğrudan
ve/veya dolaylı tanımlayıcıların çıkartılarak ya da değiştirilerek,
ilgili kişinin kimliğinin saptanabilmesinin engellenmesi veya bir
grup veya kalabalık içinde ayırt edilebilir olma özelliğini, bir
gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde kaybetmesidir.
Ör: Maskeleme, Genelleştirme, Kodlama v.b.

Kişisel Veri :

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgi.

Kişisel Veri Sahibi
/İlgili kişi :

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Ör: Çalışanlar ve müşteriler.

Kişisel Verileri
Koruma Birimi :

Karanfil Group tarafından, kişisel verilerin korunması
mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi
kapsamında Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak
olan birim.

Kişisel Verilerin
İşlenmesi :

Kişisel verilerin işlenmesi, 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 işlemi ifade eder.

Veri İşleyen :

Veri sorumlusu adına kişisel verileri kendisine verilen talimatlar
çerçevesinde işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Veri işleyenin
faaliyetleri veri işlemenin daha çok teknik kısımları ile sınırlıdır.
Burada önemli olan, veri işleyenin bu kapsamdaki kişisel veri
işleme faaliyetlerini veri sorumlusundan aldığı talimatlar
doğrultusunda gerçekleştirmesidir.
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Veri Sorumlusu :

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,
veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden
sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Bu kişiler,
gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler,
dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir. Veri
sorumlusu, işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı
sorularının cevabını verecek kişidir.

KVK Kanunu :

24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul
edilerek kanunlaşmış olan ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı kanun.

KVK Kurulu :

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

KVK Kurumu :

Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Özel Nitelikli
Kişisel Veri :

Kanunda sınırlı sayıda belirtilmiştir. 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 verilerdir.

Kişisel Sağlık Verilerinin 20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve
İşlenmesine ilişkin
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik.
Yönetmelik :
Kişisel Sağlık Verisi :

Kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü veri ile
kişiye sunulan sağlık hizmeti ile ilgili bilgilerdir.

Aydınlatma
Yükümlülüğünün
Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında
Tebliğ :

10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yükümlülüğünün
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ.

Karanfil Group/Şirket

Karanfil Group Dış Ticaret ve Uluslarası Taşımacılık Ltd. Şti.

Karanfil Group İş
Ortakları :

Karanfil Group’ un ticari faaliyetlerini yürütürken çelitli
amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.
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Karanfil Group KVK
Politikası :

Karanfil Group Topluluk Şirketleri Kişisel Verilerin Korunması
ve İşlenmesi Politikası.

Karanfil Group
Tedarikçileri :

Sözleşmeye dayanarak Karanfil Group’ a hizmet sunan taraflar.

Karanfil Group Veri
Sahibi Başvuru Formu :

Veri sahiplerinin haklarını düzenleyen KVK Kanunu’ nun 11.
maddesi kapsamında yer alan başvuru hakkını kullanması için
gerekli olan başvuru formu.

Karanfil Group
Topluluğu :

Karanfil Group bünyesine dahil şirketler.

Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası :

9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası.

Türk Ceza Kanunu :

12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu.

Veri Sorumluları Sicili
Hakkında Yönetmelik :

30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Veri
Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik.
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4. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME ŞARTLARI
Kişisel veriler kural olarak, KVK Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre;
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 hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel
verilerin işlenmesi olarak kabul edilmiştir. Kişisel verilerin işlenme şartları ise KVK
Kanunu’nun 5.maddesinde sayılmış olup buna göre aşağıdaki hallerden en az birinin
bulunması durumunda kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.


İlgili kişinin açık rızasının varlığı



Kanunlarda açıkça öngörülmesi



Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanımayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya
beden bütünlüğünün korunması için 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 zorunlu olması



İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirmiş 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

Kişisel verilerin işlenme şartları, Kanunda sayma yoluyla belirlenmiş olup bu şartlar
genişletilemez. Bu kapsamda Karanfil Group Topluluğu kişisel veri işleme
faaliyetlerinin bu şartlardan birinin kapsamına girip girmediğini değerlendirir ve bu
şartlardan birine dayanmayan kişisel veri işleme faaliyetlerini durdurur.
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5. KİŞİSEL

VERİLERİN

KORUNMASI

VE

İŞLENMESİNE

İLİŞKİN

YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1. VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Veri sorumlusu, kişisel verileri bizzat işleyebileceği gibi, veri işleme faaliyetini
gerçekleştirmek üzere, üçüncü bir kişiyi de yetkilendirebilir. Veri sorumlusunun
verdiği yetkiye dayanarak, onun adına kişisel verileri işleyen bu tür gerçek veya
tüzel kişiler, KVK Kanunu’nun 3.maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde “veri
işleyen” olarak tanımlanmıştır. Kanun kapsamında veri sorumluları ile birlikte veri
işleyenler için de birtakım yükümlülükler öngörülmüştür. Veri sorumlusunun kanun
kapsamında

sayılan

yükümlülüklerinden

birkaçı

aşağıda

detaylı

olarak

açıklanacaktır.
5.1.a. Kişisel Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü
Veri sorumlusu, KVK Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında kişisel verilerin elde
edilmesi sırasında verileri işlenecek kişileri, verilerinin kim tarafından, hangi
amaçlarla ve hukuki sebeplerle ne şekilde işleneceği, kimlere hangi amaçlarla
aktarılabileceği hususlarında aydınlatmalıdır. KVK Kanunu’nda, kişisel veri
sahibini bilgilendirmede yer alması gereken asgari hususlar sayılmıştır. Bu bilgiler
aşağıdaki gibidir:


Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği



Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği



Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği



Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi



KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sayılan kişisel veri sahibinin
sahip olduğu kişisel haklar

Veri işleme faaliyetinin ilgili kişinin açık rızasına bağlı olduğu veya faaliyetin
Kanundaki diğer bir şart kapsamında yürütüldüğü durumlarda da veri sorumlusunun
ilgili kişiyi bilgilendirme yükümlülüğü devam etmektedir. Yani ilgili kişi, kişisel
verisinin işlendiği her durumda aydınlatılmalıdır.
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5.1.b. Kişisel Veri Sahiplerinin Başvurularının Yanıtlanması Yükümlülüğü
KVK Kanunu’nun 13.maddesine ve bu maddeye istinaden 10.03.2018 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğe göre veri sorumluları, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak veya
bahse konu Tebliğ’de yer verilen kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli
elektronik imza, mobil imza ya da kişisel veri sahibi tarafından veri sorumlusuna
daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik
posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir
yazılım ya da uygulama vasıtasıyla yapılan başvuruları niteliklerine göre en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmalıdır.
Kişisel veri sahiplerinin yalnızca yazılı olarak ilettikleri talepler veri sorumluları
tarafından ele alınmalıdır. Veri sorumlusu, talebin niteliğine göre ilgili talebi en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırmalıdır. Veri sorumlusu, talebi kabul
eder ise veya gerekçeli olarak reddederse bu cevabını kişisel veri sahibine yazılı
olarak veya elektronik ortamda bildirir. Kişisel veri sahibi, başvurusunun
reddedilmesi ,verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap
verilmemesi hallerinde 30 gün içerisinde Kurul’a şikayette bulunabilir.
5.1.c. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
KVK Kanunu’nun veri güvenliğine ilişkin 12.maddesine göre veri sorumlusu;


Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,



Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,



Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

ile yükümlüdür.
Bu kapsamda, Karanfil Group Topluluğu işletmekte olduğu kişisel verilerin hukuka
aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek
ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye
yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.
KVK Kanunu’nda, veri güvenliğine ilişkin olarak ayrıca veri sorumlusuna denetim
yükümlülüğü de getirilmiştir. Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu
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Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak
veya yaptırmak zorundadır.
Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri KVK
Kanunu’na aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında
kullanamazlar. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından
elde edilmesi halinde bu durum en kısa sürede kişisel veri sahibine ve mevzuatın
gerektirdiği durumlarda veri sorumlusu tarafından Kurul’a bildirilmelidir.
Veri sorumlusu, hukuka uygun veri işlenmesi için her türlü teknik ve idari tedbirleri
almakla yükümlüdür. Gerçekleştirilen kişisel veri işleme süreçleri geliştirilecek
teknik sistemlerle denetlenmeli ve ilgilisine raporlanmalıdır. Şirket çalışanları,
kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve hukuka aykırı veri işlemenin
yaptırımları konusunda bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir.
5.1.d. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü
KVK Kanunu’nun 16.maddesi gereğince; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel
kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmak
zorundadır. Kayıt başvurusunda Veri Sorumluları Sicili’ ne sunulması gereken
bilgiler aşağıdaki gibidir:


Veri sorumlusu konumundaki Şirketin ve varsa temsilcisinin kimlik bilgileri
ve adresleri,



Kişisel verilerin işlenme amacı,



Veri sahibi kişi grupları ile bu kişilere ait işlenen kişisel veri kategorileri
hakkında bilgiler



Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi veya kişi grupları,



Yurtdışına aktarımı yapılabilecek kişisel veriler,



İşlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik alınan tedbirler,



Kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiği azami muhafaza süresi



Veri konusu kişi grubu veya veri kategorileri
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5.1.e. Bildirim Yükümlülüğü
İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi
halinde, veri sorumlusu, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirmektir.
Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği
başka bir yöntemle ilan edebilir.
5.1.f. Kişisel Verileri Hukuka Uygun Olarak Aktarma Yükümlülüğü
KVK Kanunu’nun 4.maddesi gereğince; kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kuralına
uygun biçimde işlenmelidir. Bu kapsamda, kişisel verilerin elde edilmesi ve
aktarılması faaliyetleri de hukuka uygun olarak yürütülmelidir.
6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN UYULACAK İLKELER
Karanfil Group Topluluk Şirketleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na ve ilgili
diğer mevzuatlara uyum sağlanması açısından KVK m.4’ de belirtilen ilkeleri
benimsemektedir.
6.a. Kişisel Verileri İşlerken Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma
Karanfil Group Topluluk Şirketleri, genel olarak hukuk normlarına, evrensel hukuk
ilkelerine, mevzuata ve Medeni Kanun’unun 2. maddesinde yer alan Dürüstlük
Kuralına uygun olarak kişisel verileri işlemektedir.
6.b. İşlenen Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olması
Karanfil Group Topluluk Şirketleri, işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel
olmasını sağlamakla yükümlüdür. Yanlış veya güncel olmayan kişisel verilerin
varlığı halinde düzeltme yapma sorumluluğu Karanfil Group Topluluk Şirketleri’
ne aittir.
6.c. Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi
Kişisel veriler meşru amaçlar doğrultusunda işlenmelidir. Bu doğrultuda Karanfil
Group bünyesinde yer alan tüm şirketler, kişisel veri işleme faaliyetini yapılan iş
veya sunulan hizmetle bağlantılı olarak yapmaktadır. Karanfil Group Topluluk
Şirketleri, kişisel verilerin işlenme amacını kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan
önce açık ve kesin olarak belirlemektedir.
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6.d. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması
Karanfil Group Topluluk Şirketleri tarafından işlenen kişisel veriler, belirlenen
meşru amaç dışında, ihtiyaç duyulmayan hallerde ve ileride ihtiyaç duyulma
ihtimaline istinaden işlenmemektedir. Diğer bir deyişle, belirlenen amaçla sınırlı ve
belirlenen amaçla ölçülü olarak işlenmektedir. İleride ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar
için kişisel veriler işlenmeyecektir.

6.e. Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin
Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi
Karanfil Group Topluluk Şirketleri, kişisel verilerin işlendikleri amaç için uygun
süre kadar muhafaza edilmesini ve bu doğrultuda gerekli idari ve teknik tedbirlerin
alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Kişisel veriler, TCK m. 138 ve KVK Kanunu
m.4 ile m.7’ ye uygun olarak muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler, mevzuatta
öngörülen bir süre varsa o süre kadar, yoksa belirlenen kişisel veri işleme amacının
gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmektedir.
Kişisel verileri işleme amacının ortadan kalkması veya sürenin bitimi halinde veriler
silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin ileride ihtiyaç duyulma
ihtimalinin varlığı, kişisel verilerin işlenmesi açısından meşru bir amaç
olmayacaktır.

7. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
İlgili kişiden anlaşılması gereken kişisel verileri işlenen gerçek kişilerdir. İlgili kişilerin
hakları KVK Kanunu m.11’ de sayılmıştır.


Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,



Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,



Kişisel verilerinin 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,
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Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,



Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin 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,

haklarına sahiptir.
8. GÜNCELLEME
Karanfil Group Topluluk Şirketleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası,
Karanfil Group Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Bu
Politika hakkında yapılacak değişiklikler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı yetkili
bulunmaktadır. En az yılda bir kez olmak üzere gözden geçirilerek metnin güncelliği
sağlanacaktır.
Karanfil Group Şirketler Topluluğu KVK Politikası, Karanfil Group tarafından internet
sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur.
Mevzuat hükümleri ve işbu Politikada yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde
mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.
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