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KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ 

 

Özar Metal olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu 

kapsamda 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel 

verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 

işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak 

adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sebeple işbu aydınlatma ve açık rıza metni hazırlanmıştır. 

 

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu beyan 08.04.2016 tarihlidir. Beyan’ın tamamının veya belirli 

maddelerinin yenilenmesi durumunda Beyan’ın yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenecektir. Beyan 

Şirketimizin internet sitesinde https://ozarmetal.com/ yayımlanır ve ilgili kişilerin erişimine sunulur. 

 

1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ: 

Şirketimiz olarak kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumluyuz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin 

açık rızanızı vermenizle veya açık rızanızın gerekmediği durumlarda yapacağımız bilgilendirmeyle 

birlikte Şirketimiz kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel 

verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak 

suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz.  

  

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAĞI, HANGİ 

YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEBİLECEĞİ VE HANGİ VERİLERİNİZİN 

İŞLENECEĞİ: 

Kişisel verileriniz genel itibariyle, Şirketimizin faaliyetleri kapsamında gerekli olması, üstlenilen iş ve 

işlemlerin yerine getirilmesi, gerekli hizmetlerin sunulabilmesi ve bu hizmetlerin kalitesinin 

artırılabilmesi için kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, 

raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sunulan hizmet karşılığı olarak ifa yükümlülüğünü 

yerine getirmek, başvuruları yanıtlamak, şikayetleri cevaplamak, sorunları çözmek amaçlarıyla 

işlenmektedir. Şirketimiz EK-1’de yer alan kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla 

işlenmektedir: 

➢ Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş 

birimlerimiz tarafından yapılabilmesi amacıyla, 

➢ Kurumsal web sitemiz üzerindeki faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla, 

➢ GSM yahut Şirketimiz sabit hat telefon görüşmeleri kapsamında yapılan bildirimlere dair iletişim 

için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, 

➢ Elektronik ortam ve platformlarda (internet vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm 

kayıt ve belgeleri düzenlemek, 

➢ Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi 

verebilmek, 

➢ Hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, 
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➢ Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek, 

➢ Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları 

kullanabilmek, 

➢ Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden sitemizi kullananlar “çerez politikası” gereği IP adresi 

ve benzeri bilgileri toplayabilmek, 

➢ Şirketimizle iş amaçlı bağı bulunanların kişilerin iletişim amacıyla adres ve iletişimi 

gerçekleştirebilmek, 

➢ İş akitlerimizin, sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz 

ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, 

➢ Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi 

verebilmek, 

➢ İş birliği, ortak iş yapma, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanmak, 

➢ Sözleşmelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek, 

➢ Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı 

kullanabilmek, 

➢ Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek, 

➢ Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kapsamında elde edilen sağlık bilgisi sonuçları sadece iş 

sağlığı ve güvenliği kapsamında yasalara uygun olarak veri toplamak, 

➢ Şirket faaliyetlerinin yürütüldüğü binalarımız içinde güvenlik kameraları marifetiyle ilgili yerlere 

yerleştirilmiş olan kamera görüntüleri kamu güvenliği ve iş güvenliğini sağlayabilmek. 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI: 

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır; 

ancak mevzuat hükümlerince müşterilerimize/ilgililere ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi 

kaydı ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; 

➢ Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebi ile, 

➢ Sözleşmenin ifası hukuki sebebi ile ilişkili bankalara, işbirliği yapılan diğer şirketlere, 

➢ Meşru menfaat hukuki sebebi ile iş yaptırılan alt yüklenicilere, hizmet sunduğumuz veya hizmet 

aldığımız 3. kişilere, bağlı iştiraklere, 

➢ Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla 

hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla, 

➢ İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlarla paylaşılabilmektedir. 

Üçüncü kişilerle veri paylaşımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler 

alınmaktadır. 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ: 

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre 

belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimiz o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak 

Şirketimiz uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu 

süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği 
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ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK 

Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte 

veya anonim hale getirilmektedir. 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ: 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize 

iletebilirsiniz; 

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

b. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

c. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin 

ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle 

getirilmesini talep etme, 

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize 

bir sonucun doğmasına itiraz etme, 

h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna 

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak 

https://ozarmetal.com/ internet sitemizde yer alan başvuru formatını kullanarak; 

➢ Seyitnizam, Demirciler Sitesi 2. Cd. No:74, 34010 Zeytinburnu/İstanbul adresine (adres 

değişikliği durumunda ticaret sicil gazetesinde yayınlı son adres dikkate alınmalıdır) ıslak imzalı 

dilekçe ile elden, noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla,   

➢ Tarafınıza ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza 

kullanmak suretiyle  ya da tarafımıza daha önce ilettiğiniz ve Şirketimiz bünyesinde kayıtlı olan 

elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım 

ya da uygulama (bu uygulamanın ilgili mevzuata uygun olması kaydıyla) vasıtasıyla; başvurunuzu 

info@ozarmetal.com e- mail adresine mail ile ileterek  kullanabilirsiniz. İlgili kişinin kendisi dışında 

bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi 

adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.  

 

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç 30 (otuz) gün 

içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerinizin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) 

tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı 
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üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde 

belirlenen ücret talep edilebilecektir. 

 

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden 

bilgi talep edebilir veya başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu 

ile ilgili soru yöneltebilir.  

 

Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak 

reddedebilir: 

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve 

istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, 

• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik 

güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek 

kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında 

işlenmesi, 

• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya 

ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi, 

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı 

makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi, 

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, 

• Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, 

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme 

görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, 

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali 

çıkarlarının korunması için gerekli olması, 

• Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, 

• Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması, 

• Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması. 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın 

yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını 

öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde 

Kurul’a şikâyette bulunabilir. 
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EK-1: Kişisel Veri Kategorileri 

Kimlik bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus 

Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evllilik Cüzdanı, 

Araç Ruhsatı,  gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler. 

İletişim bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık 

olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt 

sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon 

numarası, adres, e-mail gibi bilgiler, kayıtlı elektronik posta adresi 

(KEP), 

Fiziksel mekân 

güvenlik bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna girişte, fiziksel 

mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin 

kişisel veriler. 

İşlem güvenliği bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari faaliyetlerimizi 

yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari yükümlülüklerin 

gerçekleştirilmesinin temini amaçları için işlenen kişisel verileriniz. 

Lokasyon  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; bulunduğu yerin konum 

bilgileri, araç takip sistemlerine ilişkin lokasyona ilişkin verileriniz. 

Özlük Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; bordro bilgileri, işe giriş çıkış 

belgeleri, özgeçmiş bilgileri, izin belgeleri vs. mevzuatın gerektirdiği 

kayıtlara ilişkin verileriniz. 

Mesleki Deneyim Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; diploma bilgileri, gidilen 

kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgilerine 

ilişkin verileriniz. 

Hukuki İşlem Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; adli makamlarla 

yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgilerinize ilişkin 

verileriniz. 

 


