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İNOX EGE METAL ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN 

İŞLENMESİ KONUSUNDA AYDINLATMA METNİ 

 

1. Aydınlatma Metni’nin İçeriği 

İşbu aydınlatma metni Mermerciler Sanayi Sitesi 6. Cadde No:4 Beylikdüzü/İstanbul adresinde 

mukim İnox Ege Metal Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi’nin (Şirket) işlediği çalışanlara 

(İlgili Kişi) ilişkin özel nitelikli kişisel verilere yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu1’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır. 

2. Tanımlar 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında; 

a) Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya 

tüzel kişi kategorisini, 

 

b) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, 

 

c) Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, 

 

d)  Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, 

 

e)  Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, 

 

f) Sicil: Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini, 

 

g) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği 

kayıt sistemini ifade eder. 

 

h) Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 

kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel 

kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu, Mermerciler Sanayi Sitesi 6. Cadde 

No:4 Beylikdüzü/ İstanbul adresinde mukim İnox Ege Metal Ürünleri Dış Ticaret 

Limited Şirketi’dir. 

 

 

3. İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Veriler 

İlgili kişinin din bilgisi, uyruk bilgisi, adli sicil kaydı, sağlık raporu, hamilelik raporu ve ilgili 

kişinin yakınlarına ait doğum ve ölüm belgesi vb. evrakı işlemektedir. 

4. İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

 
1 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
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Yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verilerden din ve uyruk bilgisi ilgili kişinin Şirket ile iş 

sözleşmesi bulunması nedeniyle özlük dosyası kapsamında kimlik kartı bilgilerinin alınması ve 

eski kimlik kartlarında din hanesinin mevcut olması nedeniyle işlenmektedir.  

Uyruk bilgisi sigorta mevzuatı kapsamında işlenmektedir. 

Adli sicil kaydı iş sözleşmesi kapsamında işlenmektedir.  

Sağlık raporu, hamilelik raporu, ilgili kişinin yakınlarına ait doğum ve ölüm belgesi Sosyal 

Güvenlik Kurumu üzerinden ilgili kişiye ait mazeret izni bilgilerinin girilmesi esnasında 

dayanak teşkil ettiğinden işlenmektedir. 

5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şekilleri  

İşbu aydınlatma metnine konu olan özel nitelikli kişisel veriler Netsis İnsan Kaynakları 

Programı vasıtasıyla ve fiziki olarak kilitli dolapta özlük dosyası tutularak işlenmektedir.  

Program değişikliği halinde işbu Aydınlatma Metni güncellenecektir.  

6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemi 

İşbu aydınlatma metnine konu olan kişisel verilerin tamamı ilgili kişiden talep edilen belgeler 

ışığında yarı otomatik yöntemle ve otomatik olmayan yöntemle işlenmektedir. 

7. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi 

İşbu aydınlatma metnine konu olan ilgili kişiye ait özel nitelikli kişisel veriler çalışanlar için iş 

akdinden ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebine 

dayanılarak işlenmektedir. 

Bu kapsamda kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 maddesi 

kapsamında “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri 

sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. f) İlgili kişinin 

temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri 

için veri işlenmesinin zorunlu olması” gerekçeleriyle işlenmektedir. 

8. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 

İşbu aydınlatma metnine konu olan özel nitelikli kişisel verilerden uyruk bilgisi Wasi Str.-1 

42287 Wuppertal Almanya adresinde mukim Wasi GmBH şirketi ile SAP HR1 sistemi 

üzerinden Würth Group bünyesinde paylaşılmaktadır.  

Wasi GmBH ile veri sorumlusu arasında akdedilen sözleşme gereği Wasi GmBH kişisel verileri 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR çerçevesinde işlemeyi kabul ve 

taahhüt etmektedir. 

9. İlgili Kişinin Hakları 

İlgili kişi, Kişisel verilerinin 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 hâlinde bunların 
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düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 

olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kurumumuzca talebe bağlı olarak kişisel verilerin 

silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan 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. 

10. Başvuru Hakkının İstisnaları 

Kanunun 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç 

olmak üzere, ilgili kişilerin Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları 

mümkün olmayacaktır. 

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

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 

11.  Başvuru Yöntemi 

 

İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, elden, posta 

yoluyla, kargo yoluyla veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) 

adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veri sorumlusuna iletir. 

Veri sorumlusunun kep adresi inoxege@hs01.kep.tr’ tir. 

Başvuruda; 

a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

d) Talep konusu bulunması zorunludur. 

(3) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. 

(4) Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, 

başvuru tarihidir. 

(5) Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, 

başvuru tarihidir. 

 

12.  Başvuruya cevap 

 

Veri sorumlusu Tebliğ kapsamında ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve 

dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri 

almakla yükümlüdür. 

(2) Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder. 

(3) Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. 

(4) Cevap yazısının; 

a) Veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgileri, 

b) Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik 

numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, 

mailto:inoxege@hs01.kep.tr
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tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, 

telefon ve faks numarasını, 

c) Talep konusunu, 

ç) Veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamalarını,içermesi zorunludur. 

 

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 

otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi 

hâlinde, Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun 

hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. 

 

İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede 

yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir. 

 

13. Ücret 

 

İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On 

sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. 

Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu 

tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. 

 

 


