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Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin 
korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 
10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu 
Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Öznur Plaza No:73 
Kabataş/Beyoğlu İSTANBUL adresinde mukim Öznur Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak işlenen kişisel 
verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 

 

1. İşlenen Kişisel Veriler 

Öznur Kablo ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;  

• Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, 
imza, anne ve baba adı, TCKN;  

• İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, sosyal medya hesapları; 

• İşlem Güvenliğine İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adı, şifre, IP adresi, log kayıtları; 

• Özlük Dosyasının İçeriğini Oluşturan Verileriniz: Özgeçmiş bilgileri, bordro bilgileri, fazla mesai 
bilgileri, izin durumu bilgileri, eğitim seviyesi, mal bildirim bilgileri, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, ücret/yan 
hak ya da menfaate ilişkin bilgiler, sicil numarası, performans bilgileri, kariyer gelişimine ilişkin anket, 
rapor, çalışma, profesyonel/kişisel yetkinlikler, ilgi alanları ve hobileri, 

• Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, diploma bilgileri, gidilen kurs bilgileri, meslek için eğitim 
bilgileri, sertifikalar; 

• Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler; 

• Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf, görüntü kayıtları; 

• Finansal Bilgileriniz: Banka ve kart bilgileri, fatura/borç bilgisi; 

• Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıtları,  

• Aracınıza İlişkin Bilgileriniz: Araç plaka bilgisi 

• Fiziksel Bilgileriniz: Kilo, boy ve beden ölçüsü bilgileriniz, ayakkabı numarası; 

• Aile Yakınınıza ilişkin Bilgileriniz: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri; 

• Özel Nitelikli Verileriniz: Sağlık verileri, kan grubu bilgileri, engellilik durumu bilgisi, dernek üyeliği bilgisi, 
sendika üyeliği bilgisi, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlara ilişkin bilgiler, ceza mahkûmiyeti ve 
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri. 
 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Öznur Kablo ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla 
işlenmektedir. 

• İş akdinin kurulması, ifası ve sonlandırılması süreçlerinin yürütülmesi, 

• Ücret, performans ve kariyer yönetiminin sağlanması gibi insan kaynakları süreçlerinin planlanması, 

• Özlük dosyası ile tüm kayıt ve belgelerin yönetimi, 

• Bordrolama süreçlerinin yürütülmesi, 

• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 

• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi 

• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi 

• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, 

• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Fazla mesai raporlarının düzenlenmesi, 

• İzin süreçlerinin yönetilmesi, 

• Hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi, 

• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,  

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
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• Erişim yetkilerinin sağlanması, yeni kullanıcı hesabının oluşturulması prosedürünün yürütülmesi dahil 
bilgi işlem süreçlerinin yürütülmesi, 

• Seyahat süreçlerinin yönetimi, 

• Şirket masraflarının ödenmesi ve raporlanması, 

• Cari hesap işlemlerinin yürütülmesi, 

• Organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yürütülmesi, 

• İş akdinden kaynaklanan, ancak bununla sınırlı olmaksızın başta İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı olmak 
üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

• Çalışanların iş faaliyetlerinden doğan yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmesi amacıyla ekipman 
tahsis edilmesi, 

• 5651 Sayılı mevzuat uyarınca log kayıtlarının tutulması, 

• E- Reçete programına personel tanımlamasının yapılması 
 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma 
Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yetkili kurum ve kuruluşlara, yurtiçi tedarikçi ve iş ortaklarına 
aktarılabilmektedir. 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri 

Öznur Kablo San. ve Tic AŞ. kişisel verilerinizi şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu 
ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, 
telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar 
dahilinde Kanun’un 5, 6, ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk 
sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. 

➢ Açık rızanızın bulunması,  
➢ İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sigorta 

Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 28648 
sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 28512 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta 
açıkça öngörülmüş olması,  

➢ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına 
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,  

➢ Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
➢ İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
➢ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
➢ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri 

için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, 
saklanmakta ve işlenmektedir: 

➢ Açık rızanızın bulunması, 
➢ Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın, 
➢ Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, 

tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi 
amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 
ilgilinin açık rızası aranmaksızın. 
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5. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları  

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız 
bulunmaktadır. 

➢ 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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
➢ Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
➢ Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin 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 hâlinde zararın giderilmesini 

talep etme. 
 

6. Hak Ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz 

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca 

taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun 

düzenlenmiş dilekçeyle Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Öznur Plaza No:73 Kabataş/Beyoğlu 

İSTANBUL adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla 

ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile oznurkablo@hs01.kep.tr 

kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinden veya e-mail yolu ile kvkk@oznurkablo.com.tr adresi 

üzerinden başvurularınızı iletebilirsiniz. 

 

                       Saygılarımızla, 

                     ÖZNUR KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   
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