
 
 

GLOBAL MEDİA GROUP PRODÜKSİYON TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. 
TEDARİKÇİ ve MÜŞTERİ AYDINLATMA ONAY METNİ 

 
1. Veri Sorumlusunun Kimliği  

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak 

anılacaktır) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun kapsamında Global Media Group Prodüksiyon 

Televizyon Yayıncılık A.Ş., (Bundan böyle kısaca “Global Media” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına 

sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını 

gerçekleştirmektedir. Bu bilgilendirme, Global Media’nın, Kanun kapsamında tedarikçilerine ve tedarikçi 

çalışanlarına, müşterilerine ve müşteri çalışanlarına yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek, 

tedarikçilerin ve müşterilerin Kanun kapsamında açık rızasını almak üzere yapılmaktadır.  

2. Tanımlar  

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. 
Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair 
özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel 
veridir.  
 

Özel Nitelikli Kişisel 
Veri 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer 
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik 
verileridir.  
 

Kişisel Verinin 
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 işlemdir.  
 

Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.  
 

Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu 
sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir. 

 

3. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni  

Global Media, tedarikçilerine ve müşterilerine ilişkin kişisel verileri, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik 

ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanuna uygun olarak işin/hizmetin 

başlamasından önce veya işin/hizmetin devam ettiği sürece toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz 

sözleşmenin ifası, ticari faaliyetlerin başlaması ve sürdürülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, 

kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 



 
 

kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Onay Metni’nde belirtilen 

amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  

Kişisel verileriniz;  

• Sözleşmeler ve ekleri kanalı ile,  
• Tedarikçi veya müşteri personelinin Global Media’ya elektronik posta, kargo ve benzeri yöntemlerle 
ulaştırdıkları belgeler ile,  
• Global Media tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta 
adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan, kargo ve diğer iletişim 
kanalları aracılığı ile,  
• Kamera sistemleri, giriş sistemleri gibi fiziksel güvenliği sağlayan uygulamaları ile toplanmaktadır.  
 
4. Kişisel Veri Kategorileri  

Toplanan ya da toplanabilecek kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:  

Kimlik Anne-baba adı, uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, ehliyet bilgileri, T.C. kimlik 
bilgileri 

İletişim Telefon numarası, e-posta adresi, iletişim adresi, açık adres 

Lokasyon Araç takip ve lokasyon verileri, konum bilgileri 

Özlük Adli sicil kaydı, psikoteknik raporu bilgileri, SGK dökümleri, sağlık raporu 

Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, icra takibi bilgileri, 
imza sirküleri 

Müşteri İşlem Fatura, çek, senet bilgileri, sipariş bilgileri, teklif bilgileri 

Fiziksel Mekân 
Güvenliği 

İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları 

İşlem güvenliği IP adresleri, giriş çıkış logları 

Finans Banka hesap bilgileri, vergi levhası, vergi tutarı bilgileri 

Mesleki 
Deneyim 

Diploma ve eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi 

Görsel ve 
İşitsel Kayıtlar 

Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları 

Diğer Bilgiler İmza ve paraf bilgileri, araç plaka bilgisi, araç ruhsat bilgileri 

 

Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman 

aralıkları ile tedarikçi, tedarikçi çalışanlarından veya müşteri, müşteri çalışanlarından kişisel bilgilerini 

güncellenmesi talep edilebilir. Tedarikçilerden ve müşterilerden de bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu 

takdirde söz konusu bilgileri Global Media’ya iletmeleri beklenmektedir. Global Media, tedarikçi veya müşteri 

tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.  

 



 
 

5. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları  

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek 

kişiler tarafından işlenebilmektedir. Global Media tarafından hazırlanan kategorizasyona göre kişisel verilerin 

işlenmesine ilişkin üst amaçlar şu şekildedir: 

• Global Media tarafında yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli 

çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, 

• Global Media ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, 

• Global Media tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların 

iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi, 

• Global Media insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, 

• Global Media’nın iş ilişkisi içerisinde olduğu ilgili kişilerin teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, 

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 

• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

• Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi, 

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası, 

• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, 

• Ticari faaliyet öncesi hazırlık, tanıtım, saha ziyareti, tanıtım ve oryantasyon vb. hizmet ve faaliyetler 

• Fiziksel mekân güvenliğinin temini. 

Yukarıda sıralanan üst amaçlar aynı zamanda kategorize edilmiş şekilde VERBİS sistemine Şirketimiz unvanı 

başlığı altında kaydedilmiştir.  

6. Kişisel Verilerin Aktarılması  

Global Media, tedarikçilerine veya müşterilerine ait söz konusu toplanan kişisel verileri yukarıda sayılan veri 
işleme amaçlarında olduğu gibi yine aynı amaç ve yasal yükümlülükler ve zorunluluklar nedeniyle Kanun’un 8. 
ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıdaki ilgililere 
aktarabilecektir.  

• Şirket iş ortaklarına, 

• Şirket tedarikçilerine, 

• Şirket iştiraklerine, 

• Şirket hissedarlarına, 

• Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, 

• Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine. 
Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda  Global Media Group Prodüksiyon Televizyon Yayıncılık A.Ş. 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen hususlara uygun olarak hareket 

edilmektedir. Global Media kişisel verileri yurtdışına aktarmamaktadır.

https://haberglobal.com.tr/frontend/assets/v2/document/global-media-kvkk-politikasi.pdf
https://haberglobal.com.tr/frontend/assets/v2/document/global-media-kvkk-politikasi.pdf


 
 

 

 

7. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Global Media, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda tedarikçilerin/müşterilerin ilişkin 

kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen veya Global Media tarafından VERBİS’e bildirilen süreler boyunca 

saklamaktadır. 

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse 

ve/veya VERBİS’e bir süre bildirilmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı 

olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar 

işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

8. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız  

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  
f) Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme,  
g) Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme,  
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine 
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 
etme.  
Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri Global Media’ya ait www.haberglobal.com.tr adresli web 

sitesinde yayınlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Global Media tarafından 

güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır. 

 

Saygılarımızla, 

GLOBAL MEDİA GROUP PRODÜKSİYON  

            TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.

http://www.haberglobal.com.tr/


 
 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI TEDARİKÇİ/MÜŞTERİ ONAY BÖLÜMÜ 

Global Media ile paylaşmış olduğum Kişisel Verilerimin, Global Media tarafından yürürlükteki KVKK mevzuatına 

uygun bir şekilde çeşitli kanallar aracılığıyla toplandığını ve beyanıma uygun, doğru ve eksiksiz olduğunu, izin 

ve onayım kapsamında elde edildiğini, bilgilerimi doğru ve güncel olarak bildirdiğimi, bu bilgilerimde herhangi 

bir değişiklik olması halinde bu hususu Global Media’ya derhal yazılı olarak bildireceğimi ve güncel bilgilerimin 

yer aldığı yeni bir beyanda bulunarak Global Media’ya temin edeceğimi; Global Media’ya beyan ve temin 

ettiğim bilgi ve belgelerin veya düzenlediğim formların güncel olmayan, gerçeğe aykırı ve eksik bilgiler içermesi 

nedeniyle Global Media’nın uğrayacağı tüm zararı tazminle mükellef olduğumu kabul, beyan ve taahhüt 

ederim. Yukarıda yer alan, Tedarikçi ve Müşteri Aydınlatma Onay Metni’ni ve metinde yer alan haklarımı 

okudum ve bilgilendirildim. Yukarıdaki metin çerçevesinde yer alan hususlar ve amaçlar doğrultusunda ve 

bunlarla sınırlı kalmak üzere kişisel verilerimin işlenmesini ve aktarılmasını kabul ediyor ve onaylıyorum. 

        

TEDARİKÇİ-MÜŞTERİ ADI/ÜNVANI 

    KAŞE ve İMZA 

 


