
AK ÇELİK EŞYA İMALAT TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ 

 
AK ÇELİK EŞYA İMALAT TAAH .TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. (“Ak Çelik” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz 

hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. 

Veri Sorumlusu 
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verilerinizi; veri 

sorumlusu  Ak Çelik (Aşağı Kirazca Mh. Eskişehir Cd.No:159 Arifiye- Sakarya) olarak,  aşağıda 

açıklanan kapsamda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, 

saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya 

işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. 

İşlenen Kişisel Verileriniz 

Kimlik Verileri 
  

Ad, Soyad, Uyruk, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Anne Adı, Baba Adı, TC Kimlik 
Numarası, Vergi Numarası, Ehliyet Fotokopisi, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, İlçe, Nüfus  
Cilt No, Cilt Adı, Aile Sıra No, Ölüm Tarihi, İmza, Ticaret Sicil No ve İmza Sirküleri 
Ekinde Alınması Gereken Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  

İletişim 
Verileri 

Telefon Numarası, Açık Adres Bilgisi, E-Posta Adresi, Faks Numarası 
 

Lokasyon 
Verisi 

Bulunduğu yerin konum bilgileri 

Özlük Verisi Bordro bilgileri,  işe giriş-çıkış belgesi kayıtları,  özgeçmiş bilgileri, çalışma belgesi gibi 

Fiziksel 
Mekan 
Güvenliği 

İşyerlerimizdeki Güvenlik Kamera Kayıtları 

 İşlem 
Güvenliği 
Verisi 
 

 
IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri,  

Hukuki İşlem 
Verisi 

İmza Sirküleri,  İmza Beyanı, Vekaletname, İcra Emri,  İhbarname, Adliyeden Gelen 
Evrak, Müzakere  Müzakere Cevabı , Tebligat, Mahkeme Yazısı, İcra Noter Tasdikli 
Taahhütname,Sözleşme, Vergi , Vergi Levhası, Ticari Sicil Gazetesi 
 

Mesleki 
Deneyim 
Verisi 
 

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript 
bilgileri gibi 
 

Risk Yönetimi  Finansal Profil Bilgisi,  
 

Finans 
Verileri 

IBAN Ve Banka Hesap Numarası, Talimatlı Banka Bilgisi, Banka Hesap Sorgu Sonucu,  
 

Görsel ve 
İşitsel Kayıtlar 

Kişinin fotoğrafı, , Etkinliklerde, Fotoğraf Çekiminde alınan Kamera ve Fotoğraflar  
 

Sağlık Bilgileri Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, gibi 



 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

 Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla 

işlenmektedir. 

 

• Şirket’in iş ve yönetim faaliyetlerini yürütülmesi ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki 
mevzuata uygun hareket edilebilmesi, 

• Müşteriye dokunan süreç ve operasyonları yürütülebilmesi, 

• Şirket iç operasyonları, insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, 

• Faaliyetleri mevzuata uygun yürütülebilmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi, iş süreçlerinin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi, 

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, yetkili resmi kurum 
veya kuruluşların hukuka uygun olarak talep etmeleri halinde ilgili kurumlara gerekli 
bildirimlerin resmi yollarla yapılması, 

• İş süreçlerine yönelik her türlü finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi 

• İşyerinin güvenliğinin sağlanması, 

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• İnternet sitemizin ve bilgi güvenliğinin sağlanması, 
 

Yukarıda belirtilen kategoriler sizleri bilgilendirme amaçlı olup, Ak Çelik’in gelecekteki ticari ve 

işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başka kategoriler de eklenebilecektir. Bu gibi 

durumlarda, Ak Çelik, sizi en hızlı şekilde bilgilendirmeye devam edebilmek için, belirtilen kategorileri 

sizler için ilgili metinlerde güncellemeye devam edecektir. 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 
8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde bankalar ve finansal 
kuruluşlar, serbest mali müşavirler, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz , muhasebe danışmanlık şirketleri, 
avukatlar, hukuk danışmanlar, vergi danışmanları gibi dış danışmanlar, teknik destek hizmeti sağlayan 
şirketler, altyapı ve hizmet sağlayıcılar,hissedarlar, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 
aktarılabilecektir. 
  

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

 

Şirketimizin iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek 

amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “kanunlarda açıkça 

öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”, “hakkımızın kullanılması ve 

 

Biyometrik 
Veri 

Parmak izi 
 

Diğer  Resmi Kurum Ve Kuruluşlara Yapılan Ve Bu Kurumlarca Şirketimize İletilen Kişisel 
Başvurularda Müşteri Tarafından Paylaşılabilecek Kişisel Veriler 
 



korunması” ve “Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine 

dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve 

farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, internet 

sitemiz kanalıyla, sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi 

tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, , SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları 

aracılığıyla ve/veya görüşmeler esnasında ilgili gerçek kişi tarafından şahsen verilmesi suretiyle 

ve/veya bilgisayarlarda depolanan çerezler (cookies),  ve/veya iş ortakları niteliğindeki diğer 

tedarikçiler üzerinden toplanmaktadır. 

 

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her 

halükarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben 

Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak 
kendisiyle ilgili: 

 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) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme, 

 g) Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, 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 haklarına sahiptir. 

 Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, Site’de yer alan Politika’da belirtilen yöntemlerle 
iletilebilecektir Ak Çelik, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Ak Çelik’in 
taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi 
üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.  


