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KVKK KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ 

 

ÖZTÜRK ZAH. GAZ. MAD. GÜB. VE GIDA MAD. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.  (“ŞİRKET”), 
yürütmekte olduğu faal�yetler neden�yle k�ş�sel ver�ler�n�z�n �şlenmes�nde 6698 sayılı K�ş�sel 
Ver�ler�n Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekl� tekn�k ve hukuk� tedb�r� 
almaktadır. İlg�l� k�ş�ler, k�ş�sel ver�ler�n�n �şlenmes�, üçüncü k�ş�lere aktarılması, k�ş�sel ver� 
toplamanın hukuk� sebepler� �le KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı b�lg�ye �şbu 
aydınlatma metn�nden ulaşab�l�rler.  

 

A. K�ş�sel Ver�ler�n İşlenme Amaçları 

K�ş�sel ver�ler�n�z aşağıdak� durum ve koşullarda ver� sorumlusu olarak ŞİRKET ya da 
atayacağı gerçek/tüzel k�ş�ler tarafından �şlenmekted�r: 

1. İlg�l� mevzuat gereğ� faal�yet alanımıza �l�şk�n yükümlülükler�m�z� yer�ne get�rmek, 
faal�yetler�m�z� mevzuata uygun olarak gerçekleşt�rmek amacıyla, 

2. H�zmetler�m�z�n ve faal�yetler�m�z�n �y�leşt�r�lmes�, gel�şt�r�lmes�, çeş�tlend�r�lmes�, 
alternat�fler�n üret�lmes� ve t�car� �l�şk� �çer�s�nde olduğumuz k�ş�lere sunulab�lmes� 
amacıyla, 

3. Çeş�tl� raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, ac�l durum yönet�m 
süreçler�n�n planlanması, f�nans ve muhasebe �şler�n�n tak�b� amacıyla, 

4. İş stratej�ler�m�z�n bel�rlenmes� ve uygulanması amacıyla, 
5. Ş�rket�m�z�n taraf olduğu sözleşmeler�n eks�ks�z �fası ve karşı tarafın sözleşmeler� 

eks�ks�z �fa ett�kler�n�n kontrolü amacıyla,  
6. Ş�rket�m�z �le �l�şk� �çer�s�nde olan gerçek/tüzel k�ş�ler�n hukuk� güvenl�ğ�n�n 

sağlanması amacıyla,  
7. Pazarlama, anal�z ve memnun�yet çalışmalarının yürütülmes� amacıyla, 
8. Süreçler�n �y�leşt�r�lmes�ne yönel�k öner�ler�n alınması ve değerlend�r�lmes� amacıyla, 
9. Ş�rket�m�ze a�t b�na ve çalışma alanlarının güvenl�ğ�n�n, kamera kaydı ve sa�r güvenl�k 

önlemler� �le sağlanab�lmes� ve g�r�ş-çıkışların kontrol ed�leb�lmes� amacıyla, 
10. Ses ve arama kayıtları çağrı merkezler�m�zle ya da ş�rket telefonlarımızla �let�ş�m 

sağlanması hal�nde, �let�ş�m�n tesp�t� ve �çer�ğ�n bel�rleneb�lmes� amacıyla, 
11. Gerekl� kal�te ve standart denet�mler�m�z�n yapılab�lmes� ya da kanun ve yönetmel�kler 

�le bel�rlenm�ş sa�r yükümlülükler�m�z�n yer�ne get�r�lmes� amacıyla, 
12. F�nansal süreçler�n tak�b� ve doğru b�r şek�lde sonlandırılması amacıyla, 
13. Katıldığımız veya düzenled�ğ�m�z etk�nl�ğ�n tanıtımı, duyurulması ve üçüncü k�ş�ler�n 

b�lg�lend�r�lmes� amacıyla, 
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14. Çalışan adaylarımızın �şe alım süreçler�n�n değerlend�r�lmes� ve İnsan Kaynakları 
pol�t�kalarımızın sürdürülmes� amacıyla, 

15. Mevzuattan kaynaklı yükümlülükler�m�z kapsamında �ş sağlığı ve güvenl�ğ� �ç�n gerekl� 
önlemler�n alınması, eğ�t�m süreçler�n�n planlanması ve yürütülmes�, sağlık �le �lg�l� 
hususlarda erken müdahalen�n yapılab�lmes� amacıyla, 

16. Çalışanlarımızın moral ve mot�vasyonunun, performans düzey�n�n, memnun�yetler�n�n, 
b�rb�rler�yle ve Ş�rket�m�z �le olan etk�leş�mler�n�n artırılması ve Ş�rket�m�ze olan 
bağlılıklarının sağlanması amacıyla,  

17. Sponsorluk, sosyal sorumluluk ve reklam projeler�n�n yürütülmes� amacıyla, 
18. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepler�n�n yer�ne get�r�lmes� amacıyla,  
19. M�saf�rler�m�z�n �nternete er�ş�m�n�n sağlanması amacıyla, 
20. İnsan kaynakları pol�t�kalarımızın hazırlanması ve yer�ne get�r�lmes� amacıyla, 
21. Hukuk� süreçler�n tak�b� ve sonuca ulaştırılması amacıyla, 
22. Serv�s h�zmetler�n�n ve çeş�tl� loj�st�k faal�yetler�n�n planlanması ve �crası amacıyla, 
23. İnternet s�tem�z�n z�yaret ed�lmes� durumunda �stat�ksel ver�ler�n oluşturulması, 

z�yaretç� b�lg�ler�n�n kayded�lmes� ve talep hal�nde ger� dönüşler�n sağlanması 
amacıyla, 

24. Mevzuatta veya kabul ett�ğ�m�z pol�t�kalarda meydana gelen değ�ş�kl�kler�n b�ld�r�lmes� 
veya ver� sah�b�n� �lg�lend�ren b�ld�r�mler�n yapılması amacıyla. 

 

B. K�ş�sel Ver�ler�n Aktarılması   

İşlenen k�ş�sel ver�ler�n�z kanun ve sa�r mevzuat kapsamında ve yukarıda yer alan ver� �şleme 
amaçları dah�l�nde ve KVKK’nın bel�rled�ğ� koşullar çerçeves�nde: 

1. Yetk�l� ve �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarının talepler� doğrultusunda ve yasal 
düzenlemeler çerçeves�nde hukuken yetk�l� ve �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarına, 

2. Sözleşmesel hakların kullanılması ve yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�, faal�yet 
gösterd�ğ�m�z sektöre özgü �şlemler�m�z�n yürütülmes� amacıyla bankalara, 
tedar�kç�ler�m�ze, �ş ortaklarımıza, 

3. Sözleşmesel ve hukuk� yükümlülükler�m�z�n yer�ne get�r�lmes� amacıyla bağımsız 
denet�m ş�rketler�ne, hukuk danışmanlarına, tıbb� danışmanlara, bankalara, aracı 
kuruluşlara, denetley�c� ve düzenley�c� makamlara, �lg�l� kamu kuruluşları, meslek 
kuruluşlarına, 

4. Gerekl� kal�te, g�zl�l�k ve standartların oluşturulması amacıyla h�zmet aldığımız 
tedar�kç�ler�m�ze, denet�m f�rmalarına, sert�f�kasyon kuruluşlarına ve b�lg� güvenl�ğ� 
f�rmalarına, 

5. Faal�yetler�m�ze �l�şk�n stratej�ler�n hazırlanması ve uygulanması amacıyla �ş 
ortaklarımıza, tedar�kç�ler�m�ze,  

6. İş sağlığı ve güvenl�ğ� mevzuatı ve ac�l tıbb� müdahaleler çerçeves�nde 
yükümlülükler�m�z�n yer�ne get�r�lmes� amacıyla sağlık kuruluşlarına, hastanelere, 
kanunen yetk�l� üçüncü k�ş�ler ve �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarına, 

7. Ş�rket�m�z�n faal�yet konularını gerçekleşt�reb�lmek amacıyla �ş b�rl�ğ� �ç�nde 
olduğumuz gerçek ve tüzel k�ş�ler �le kamu kurum ve kuruluşlarına, 

8. Reklam, tanıtım ve promosyon süreçler�n�n gerçekleşt�r�lmes� amacıyla �ş ortaklarımıza 
ve tedar�kç�ler�m�ze, 

9. Tam�r, bakım, onarım ve serv�s h�zmetler� yürüten çözüm ortağı ş�rketlere, 
tedar�kç�ler�m�ze ve bu alanda faal�yet gösteren f�rmalara, 

10. Talep konusu �le sınırlı b�r şek�lde, geçerl� hukuk� sebebe dayanarak referans talep eden 
üçüncü k�ş� ve kurumlara, 
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11. Ş�rket bünyes�nde kullandığımız �şlet�m s�stemler�, b�lg�sayar programları, yazılımlar, 
bulut h�zmet� ve bunların bakım ve onarımının yapılması neden�yle yurt �ç� ve yurt 
dışında kurulu yazılım f�rmalarına ve bu alanda faal�yet gösteren tedar�kç�ler�m�ze, 

12. Yurt dışı ve yurt �ç� seyahat ve konaklama süreçler�n�n yürütülmes� amacıyla bu alanda 
h�zmet veren üçüncü k�ş�lere, tur�zm f�rmalarına, otellere, organ�zasyon ş�rketler�ne, 
konsolosluklara, v�ze başvuru merkezler�ne ve hukuken yetk�l� k�ş�lere, 

13. Ş�rket�m�ze yönel�k memnun�yet çerçeves�nde araştırma ve anket faal�yetler�n�n 
gerçekleşt�r�lmes� amacıyla tedar�kç�ler�m�ze, araştırma ve anket f�rmalarına,  

14. Ş�rket�n b�l�n�rl�ğ�n� ve marka değer�n� artırmak, �nternet altyapısını gel�şt�rmek ve 
güncell�ğ� korumak amacıyla yurt �ç� ve/veya yurt dışı özel ve kamu tüzel k�ş�l�kler�ne,  

15. Güvenl�k, teknoloj� ve bulut h�zmetler� kapsamında d�j�tal ver�ler�n yurt �ç� ve yurt 
dışında kurulu ve bu alanda h�zmetler� veren kurum/kuruluşlara, 

aktarım yapab�lmektey�z. 
Ş�rket�m�zce söz konusu aktarım �şlemler� KVKK’nın düzenled�ğ� hükümlere uygun olarak 
gerçekleşt�r�lmekte ve Ş�rket�m�z�n ve/veya yukarıda sayılan f�rmaların kullanab�leceğ� b�l�ş�m 
teknoloj�ler� sebeb�yle yurt dışındak� sunuculara veya bulut b�l�ş�m kullanılan hallerde bulut 
ortamına aktarılab�lmekted�r. 
 

C. K�ş�sel Ver� Toplamanın Yöntem� ve Hukuk� Sebeb� 

ŞİRKET bünyes�nde bulunan k�ş�sel ver�ler; KVKK’da öngörülen ver� �şleme şartları 
gözet�lerek aşağıda bulunan yöntemler başta olmak üzere; sözleşme, Kamu kurum ve 
kuruluşlarından gelen resm� yazı, referans, �ş ve çözüm ortaklarımız, b�reb�r gerçekleşt�r�len 
görüşmeler, çerezler ve log kayıtları, sosyal medya ve mob�l uygulamalar, çağrı merkez� 
başvuruları, anket çalışmaları, elden, posta yoluyla veya elektron�k ortamda yapılan başvurular 
ve görüşmeler, çalışma alanlarımız �çer�s�nde ve çevres�nde CCTV �le ses ve görüntü kaydı alan 
c�hazlar �le ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı veya elektron�k ortamlar 
aracılığı �le toplanmaktadır.  

Bu b�lg�ler, süreçler�m�z�n yasalar çerçeves�nde sunulab�lmes� ve bu kapsamda Ş�rket�m�z�n 
h�zmetler�n� yürüteb�lmes�, t�car� hayatını sürdüreb�lmes� ve yasalardan doğan mesul�yetler�n� 
eks�ks�z ve doğru b�r şek�lde yer�ne get�reb�lmes� amaçlarıyla ed�n�l�r.  

 

D. K�ş�sel Ver�ler�n Saklanması ve İmha Ed�lmes� 

Ş�rket�m�z, k�ş�sel ver�ler�, k�ş�sel ver�ler�n �şlenmes� amacı doğrultusunda, �şleme amacıyla 
orantılı b�r şek�lde saklamaktadır. K�ş�sel ver�ler, �şlenme amacının ve/veya sebeb�n�n ortadan 
kalkmış olması durumunda �lg�l� mevzuatın gerekt�rd�ğ� süre sonuna kadar saklanmaktadır. 
K�ş�sel ver�ler�n �şlenme amacı ve sebeb� ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan 
yükümlülükler�m�z�n tem�n� �ç�n gerekl� zamanaşımı süreler� tamamlandığında k�ş�sel ver�ler 
�mha ed�lecekt�r.  

 

E. İlg�l� K�ş�n�n Hakları 

Her �lg�l� k�ş�, KVKK’nın 11. maddes� uyarıca aşağıdak� haklara sah�pt�rler: 

1. K�ş�sel ver�s�n�n �şlen�p �şlenmed�ğ�n� öğrenme, 
2. K�ş�sel ver�ler� �şlenm�şse buna �l�şk�n b�lg� talep etme, 
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3. K�ş�sel ver�ler�n �şlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

4. Yurt �ç�nde veya yurt dışında k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�ler� b�lme, 
5. K�ş�sel ver�ler�n eks�k veya yanlış �şlenm�ş olması hâl�nde bunların düzelt�lmes�n� 

�steme ve bu kapsamda yapılan �şlem�n k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere 
b�ld�r�lmes�n� �steme, 

6. KVKK ve �lg�l� d�ğer kanun hükümler�ne uygun olarak �şlenm�ş olmasına rağmen, 
�şlenmes�n� gerekt�ren sebepler�n ortadan kalkması hâl�nde k�ş�sel ver�ler�n s�l�nmes�n� 
veya yok ed�lmes�n� �steme ve bu kapsamda yapılan �şlem�n k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı 
üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme, 

7. İşlenen ver�ler�n münhasıran otomat�k s�stemler vasıtasıyla anal�z ed�lmes� suret�yle 
k�ş�n�n kend�s� aleyh�ne b�r sonucun ortaya çıkmasına �t�raz etme, 

8. K�ş�sel ver�ler�n kanuna aykırı olarak �şlenmes� sebeb�yle zarara uğraması hâl�nde 
zararın g�der�lmes�n� talep etme. 

İlg�l� k�ş� bu haklarına �l�şk�n talepler�n� Ş�rket�m�z�n aşağıda yazılı adres�ne noter aracılığıyla 
göndereceğ� �htarname �le veya k�ml�k �braz etmek suret�yle şahsen başvuru yöntem�yle yazılı 
olarak b�ld�reb�l�r. İlg�l� k�ş�n�n talepler� en kısa sürede ve n�hayet�nde en geç otuz (30) gün 
�çer�s�nde ücrets�z olarak değerlend�r�l�p karara bağlanacaktır. Değerlend�rme ve karar verme 
�şlem�n�n ayrıca b�r mal�yet� gerekt�rmes� durumunda K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurulu 
tarafından bel�rlenen tar�fedek� ücret esas alınacaktır.  

 

F. Ver� Sorumlusunun K�ml�ğ� 

Ünvanı   : ÖZTÜRK ZAH. GAZ. MAD. GÜB. VE GIDA MAD. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. 

İnternet Adres� : www.ozpasmarket.com 

Telefon Numarası  : 0 (264) 211 31 00 

E-Posta Adres� : muhasebe@ozpasmarket.com 

Adres   : ARABACIALANI MAH. ŞHT. MEHMET KARABAŞOĞLU CAD. 
NO : 2/A SERDİVAN / SAKARYA 

 

 


