
OĞUZLAR DEMĠR PROFĠL SAC SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 6698 

SAYILI KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUNMASI KANUNU GEREĞĠNCE 

AYDINLATMA METNĠ 

Oğuzlar Demir Profil Sac Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizin 

güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve 

hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel 

verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek 

muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun farkındalığı ile KVK 

Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah 

edildiği üzere ve mevzuat tarafından gösterilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 
 

1. KiĢisel Verilerin Toplanması, ĠĢlenmesi ve Amaçları 

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine 

bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan 

yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisleri Topluluk Şirketleri, internet sayfası, sosyal 

medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik 

olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve 

hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenen kişisel verileriniz 

işlenebilecektir.  

Ayrıca, Şirket veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı 

merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya İnternet sitemizi 

ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara 

katıldığınızda kişisel verileriniz işlenecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizi ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve 

hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, 

Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, 

kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, 

Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari 

güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, 

Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri 

müşterileri değerlendirme / şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik 

yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin 

belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin 

temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 
 

2. ĠĢlenen KiĢisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Topluluk Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve 

hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, 

Şirketimiz ve Topluluk Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, 

kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, 

Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari 

güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, 

Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimlerini yapmak, iş ortağı / müşteri / 

tedarikçi (yetkili çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum 

süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirket’in çalışmakta olduğu sigorta şirketleri ile anlaşmalı 



olduğu Banka ve Finans Kuruluşları; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve 

uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini 

amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, şirket yetkililerine, 

çalışanlara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. 

Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

3. KiĢisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 

Kişisel Verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen 

amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede 

sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini 

eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple 

toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri 

işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin ve (1) ve (2) numaralı maddelerinde 

belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
 

4. KiĢisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları 
 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, iş bu Aydınlatma Metni’nde 

aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin 

niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.Bu kapsamda kişisel veri 

sahipleri; 
 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 

 Kişisel verilerin 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 halinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 
 

 KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 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 halinde 

zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve 

kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Büsan 

Sanayi Sitesi Koskeb cd. No: 26 Karatay/KONYA” adresine konunun KVKK ile ilgili 



olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe 

yapılmalıdır. 

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC 

kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas 

yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks 

numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.  

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için 

yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; 

talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili 

olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve 

yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya 

kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.  

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde 

sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya 

kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. 

Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Oğuzlar Demir 

tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. 

 

 

 

 


