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GİRİŞ 
 
Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Özgörkey” veya “Şirket”) olarak, 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak 

işlenmesine ve korunmasına büyük önem verilmekte ve öncelikli tutulmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme 

hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda Özgörkey olarak işbu 

Politika ile; Çalışanların, Çalışan Adaylarının, Şirket Paydaşlarının, Şirket Yetkililerinin, Müşterilerin, 

Potansiyel Müşterilerin, Ziyaretçilerin, İşbirliği İçinde Olduğumuz Taraf, Kurum ve Kuruluşların 

Çalışanlarının, Paydaşlarının ve Yetkililerinin ve Üçüncü Kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli 

özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.  

Bu kapsamda, işbu Politika ile ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması ve işlenmesine 

yönelik  temel kural belirlenmekte ve bu doğrultuda gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 

 

1. POLİTİKANIN AMACI ve KAPSAMI 

 

Bu Politika’nın temel amacı, Özgörkey tarafından mevzuata uygun bir biçimde işlenen kişisel veriler ve 

bu kişisel verileri işlenmesine ve korunmasına yönelik benimsenen ilkelere ilişkin açıklamalarda 

bulunmak ve bu kapsamda Çalışanlarımız, Çalışan Adaylarımız, Şirket Paydaşlarımız, Şirket Yetkililerimiz, 

Müşterilerimiz, Potansiyel Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz, İşbirliği İçinde Olduğumuz Taraf, Kurum ve 

Kuruluşların Çalışanları, Paydaşları ve Yetkilileri ve Üçüncü Kişilerin başta olmak üzere kişisel verileri 

Şirketimiz tarafından işlenen kişileri kişisel veri işleme faaliyetleri, kişisel verilerin korunma yöntemleri, 

bu kapsamda alınan önlemler, veri sahiplerinin hakları ve bu hakları kullanma yöntemleri konularında 

bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır. 

Bu Politika’nın kapsamı, Çalışanlarımız, Çalışan Adaylarımız, Şirket Paydaşlarımız, Şirket Yetkililerimiz, 

Müşterilerimiz, Potansiyel Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz, İşbirliği İçinde Olduğumuz Taraf, Kurum ve 

Kuruluşların Çalışanları, Paydaşları ve Yetkilileri ve Üçüncü Kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri 

kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verileridir. 

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler 

öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk 

bulunması durumunda, yürürlükteki mevzuat öncelikli olarak uygulanacaktır. 

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

 

Özgörkey, KVKK’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 

işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını 

sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu 

kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. 

 

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler 

Özgörkey tarafından Kişisel Veriler, Kanunda ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak 

işlenir. Şirketimiz, Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket eder:  
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 Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi:  

Şirketimiz, kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel 

ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve 

veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir. 

 Kişisel verilerin doğru ve güncel olması:  

Şirketimiz; işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri 

almaktadır. Şirket tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerine erişmelerine ve bunları 

düzeltmelerine imkan verilmektedir. 

 Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi:  

Şirketimiz, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu 

amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder. 

 Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması:   

Kişisel veriler Şirketimiz arafından belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak 

işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle bağlantılı olmayan kişisel verilerin işlenmesinden 

kaçınılmaktadır. Veri sahiplerinden yalnızca belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli 

olan veriler toplanmaktadır. 

 Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması: 

Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan 

süre kadar muhafaza etmektedir. 

 

2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 
 

Özgörkey, Anayasa’nın 20. maddesine uygun olarak kişisel verileri KVKK’nun 5. maddesi gereğince, kişisel 

verilerin işlenmesine ilişkin anılan maddede belirlenen şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak 

işlemekte, KVKK’nun 6.maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından 

öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve  kişisel veri sahiplerini KVKK’nun 10. maddesine 

uygun olarak aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli 

bilgilendirmeyi yapmaktadır. 

Bu doğrultuda Şirketimiz, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması 

konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere de   uygun 

davranmaktadır. 

Bu kapsamda kişisel veriler Şirketimizce aşağıdaki şartlarda işlenebilecektir;   

 Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,   

 Kanunlarda kişisel verinin işleneceğine ilişkin açık bir düzenleme var ise,   

 Kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına 

hukuki geçerlilik tanınan kişinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için 

zorunlu ise,  

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verinin işlenmesi gerekli ise,  
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 Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri işlenmesi zorunlu ise,  

 Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,  

 Kişisel veri işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,   

 Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru 

menfaatleri için kişisel veri işlenmesi zorunlu ise.  

 

2.3.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 
 

KVKK’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep 

olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi 

düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 

sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik 

verilerdir. 

Özgörkey tarafından, “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel 

verilerin işlenmesine ve korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır.  

Mevzuata uygun bir biçimde Özgörkey tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından 

belirlenecek olan önlemlerin de alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: 

 Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,   

 Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, 

siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da 

sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik 

verilerdir) kanunlarda öngörülen hallerde,    

 Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu 

sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, 

sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü 

altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlarca. 

 

2.4.  Kişisel Verilerin Kamera İzleme Yoluyla İşlenmesi 

 

Özgörkey tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimizin binalarında ve tesislerinde güvenlik 

kamerasıyla izleme faaliyetinde bulunulabilmektedir. Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme 

faaliyeti, Anayasa, Kanun, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak 

sürdürülmekte ve güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; Şirketin, çalışanların, müşterilerin ve 

diğer kişilerin güvenliğini sağlamak, sunulan hizmetin kalitesini artırmak ve güvenilirliğini sağlamak ile 

menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. 

Şirketimiz, genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın yanı sıra izlemenin yapıldığı alanların 

girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmasını sağlamakta veya tesis içerisine yerleştirilmiş 

kameraların yanlarına uyarı levhaları yerleştirmektedir. Böylelikle, kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin 

haklarının korunması ve kişisel veri işlenmesinde şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.  

Güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak 

için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Güvenlik amaçlarını aşan şekilde kişinin 

mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlar izlemeye tabi tutulmamaktadır. Kişisel verilerin 
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işlenmesinde öngörülen güvenliğe, muhafaza etmeye ve silinmeye ilişkin kurallar kamera kayıtları 

açısından da aynen uygulanmaktadır. 

Kamera kayıtlarına yalnızca güvenlik görevlileri ve şirket yetkilileri erişebilmektedir. Bunun haricinde, 

müşteriler tarafından bir şikayet, şirket içi bir disiplin süreci, yürüyen bir hukuki uyuşmazlığa ilişkin bilgi 

talebi ve benzeri durumlarda kamera kayıtları üçüncü kişilerle paylaşılmakta ve bu konuda kişisel verilerin 

aktarılma koşullarına dikkat edilmektedir. 

 

2.5.  Kişisel Verilerin Şirket Tesislerine Giriş Çıkış Yapanların Takibi Yoluyla İşlenmesi 

 

Özgörkey tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, Şirket binalarında ve 

tesislerinde misafir ve/veya müşteri giriş çıkışları takip edilebilmektedir. 

Misafir ve/veya müşteri olarak Şirket binalarına ve tesislerine gelen kişilerin isim ve soyadları veya kimlik 

bilgileri elde edilirken aydınlatma metni yoluyla veya müşteri ve/veya mişterilerin erişimine sunulan 

metinler veya diğer şekillerde söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir 

ve/veya müşteri giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve 

ilgili kişisel veriler kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen kişisel veriler, muhafaza sürelerinin sona 

ermesinin ardından silinmektedir. 

 

2.6.  İnternet Erişimi Yoluyla İşlenen Kişisel Veriler  

Özgörkey tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla; misafirlerin, 

müşterilerin, iş ilişkisi içerisnde bulunduğumuz kişilerin tesislerimiz içerisinde kaldığı süre boyunca 

internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın 

amir hükümlerine göre kayıt altına alınabilmektedir. Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı 

sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. 

Bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya şirket içinde 

gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla 

işlenmekte ve üçüncü kişilerle paylaşılmakta ve bu konuda kişisel verilerin aktarılma koşullarına dikkat 

edilmektedir. 

 

2.7. İnternet Sitesi Ziyaretçileri 

Özgörkey’in sahibi olduğu ve Şirketimize ait diğer işletmelerin sahibi olduğu tüm internet sitelerinde; 

ziyaret eden kişilerin site üzerindeki hareketlerini takip etmek, ziyaretlerini uygun bir şekilde 

gerçekleştirmelerini temin etmek, kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevirim içi 

reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek gibi maksatlarla teknik vasıtalar (örn. çerez-cookie gibi) 

kullanabilmektedir. 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  

 

Özgörkey hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini 

alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere 

aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVKK’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun 

hareket etmektedir.  
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3.1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması 

 

Özgörkey meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan KVKK’nun 5. 

maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel 

verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir : 

• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise, 

• Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, 

 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise 

ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına 

hukuki geçerlilik tanınmıyorsa; 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise, 

• Özgörkey’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, 

• Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, 

• Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise, 

• Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Özgörkey’in meşru 

menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise. 

 

3.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 

 

Özgörkey gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından 

öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda 

kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir. 

• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 

• Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; 

– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik 

köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf 

ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve 

genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde, 

– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak 

kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi 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. 

 

3.3.  Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 

 

Özgörkey hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda ve KVK Kurulu tarafından öngörülen 

önlemleri ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak kişisel verilerin işlenebileceği şartlar ve/veya özel nitelikli 

kişisel verilerin işlenebileceği şartlardan birinin varlığı durumunda, kişisel verileri kişisel veri sahibinin 

kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurtdışına aktarabilmektedir. 
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Özgörkey tarafından; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere 

(“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki 

ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK 

Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun 

Bulunduğu Yabancı Ülke”) kişisel veriler aktarılabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVKK’nun 9. 

maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.  

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİLERİ, İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI  

 

4.1. Kişisel Veri Kategorileri 

Özgörkey nezdinde; Şirketimizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, 

KVKK’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, 

başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KKKK’da belirtilen genel 

ilkelere ve KVKK’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki kişilere 

sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, KVKK’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler 

bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir :  

 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, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi 

dokümanlarda yer alan tüm bilgiler ile SGK numarası, vergi numarası, imza bilgisi v.b 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, fax numarası, IP adresi gibi bilgiler. 

 Lokasyon Verisi: 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; kişisel veri sahibinin ürün ve hizmetlerimizi kullanımı sırasında veya çalışanlarımız ile işbirliği 

içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının Şirketimizin araçlarını kullanırken bulunduğu yerin 

konumunu tespit eden bilgiler.   

 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 

güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler.    

 Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve 

veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri 

sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları 

hakkındaki bilgiler.   

 Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 

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

sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler.   

 Görsel ve İşitsel Bilgi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf 

ve kamera kayıtları, ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer 

alan veriler. 
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 Finansal Bilgi: 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; şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü 

finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap 

numarası, kredi kartı bilgisi, gelir bilgisi gibi finansal veriler. 

 Özlük 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; çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük 

haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri.   

 Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile 

kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz.    

 Özel Nitelikli Kişisel Veri: 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; Kanun’un 6ıncı maddesinde belirtilen veriler.   

 Talep/Şikayet Yönetimi 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; Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve 

değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.   

 Müşteri Bilgisi:  Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar 

neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler.   

 Müşteri İşlem Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri 

kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin 

ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler.   

 Çalışan Adayı 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; Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları 

gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş 

veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.    

 Çalışan İşlem 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; çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin işle ilgili 

gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin işlenen kişisel veriler. 

 Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim 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; çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan 

gerçek kişilerin performanslarının ölçülmesi ile kariyer gelişimlerinin Şirketimizin insan kaynakları 

politikası kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler. 

 Yan Haklar ve Menfaatler 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; çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek 

kişilere sunduğumuz ve sunacağımız yan haklar ve menfaatlerin planlanması amacıyla işlenen kişisel 

veriler. 
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 Denetim ve Teftiş 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; Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel 

verileriniz.   

 Pazarlama Bilgisi: Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve 

ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve 

bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler.   

 Risk ve Ticari İtibar Yönetimi Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık 

olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu 

alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan 

yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler.   

 

4.2. Kişisel Veri Sahibi Katagorileri 

 

Özgörkey tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, 

işbu Politika’nın uygulama kapsamı Müşteriler, Ziyaretçiler, Potansiyel Müşteriler, Üçüncü Kişiler, Çalışan 

Adayları, Şirket Paydaşları, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Paydaşları 

ve Yetkilileri ile sınırlıdır. 

Şirketimizce kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu 

kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVKK kapsamında Şirketimize taleplerini yöneltebilecek olup; bu 

kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. 

Aşağıda işbu Politika kapsamında yer alan kişisel veri sahibi katogorilerine ilişkin açıklık getirilmektedir: 

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi 
 

Açıklaması 

Müşteri Özgörkey ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına 

bakılmaksızın Özgörkey’in iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar 

kapsamında ilişkili olduğu ve  bu iş ilişkileri üzerinden kişisel 

verileri elde edilen gerçek kişiler 

Ziyaretçi Özgörkey’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş 

olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler 

Üçüncü Kişi Bu Politika kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler (Örn. Kefil, 

refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar, eski çalışanlar) 

Çalışan Adayı Özgörkey’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da 

özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan 

gerçek kişiler 

Şirket Paydaşı Özgörkey’in paydaşı gerçek kişiler 

Şirket Yetkilisi Özgörkey’in yönetim kurulu üyesi olan ve diğer yetkili gerçek kişiler 

İşbirliği İçinde Olduğumuz 

Kurumların Çalışanları, 

Paydaşı ve Yetkilileri 

Özgörkey’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda 

(iştiraki ve/veya paydaşı olduğu şirketlerilişkili grup şirketleri, iş 

ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu 

kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler 
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4.3.  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Özgörkey, KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme 

şartları içerisinde aşağıdaki amaçlarla ve koşullarla kişisel verileri işlemektedir : 

• Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Özgörkey’in ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça 

öngörülmesi 

• Kişisel verilerin Özgörkey tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 

doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması 

• Kişisel verilerin işlenmesinin Özgörkey’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu 

olması 

• Kişisel verilerin veri sahibince alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir 

şekilde işlenmesi 

• Kişisel verileri Özgörkey tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya veri sahibinin veya üçüncü 

kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması 

• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Özgörkey’in meşru 

menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması 

• Özgörkey tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir 

başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da 

kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda 

bulunması 

• Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından 

kanunlarda öngörülmüş olması 

• Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından 

finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler 

veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi 

 

 Bu kapsamda Özgörkey tarafından kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlemektedir : 

 Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

• İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi 

• Personel temin süreçlerinin yürütülmesi  

• Grup şirketlerinin personel temin süreçlerine destek olunması 

• Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi 

• Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası, 

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

• Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası 

• Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

• Talep ve şikayet yönetimi 

• Üst düzey yöneticilerine sağlanacak yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası süreçlerine 

destek olunması 
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• Şirket prosedürleri ve bu prosedürlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için 

denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

• Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi 

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi 

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi 

• Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi, 

• Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi, 

• Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi; 

 Müşteriler ile sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, 

değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, sözleşme süreçlerinin 

yürütülmesi ile ilgili operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, 

• Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar veya kaza süreçlerinin, 

değer tespiti, değer kayıp ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi, 

• Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal 

işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi, 

• Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim 

çalışmalarının yapılabilmesi, 

• Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi, 

• Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin 

belirlenmesi ve uygulanması 

• İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi, 

• Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki 

taleplerin takibi, 

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve 

yönetilmesi 

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde 

olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, 

• İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi, 

• Ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan 

kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi 

değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi, 

• Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve 

güncellenmesi, 

• Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya 

artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi, 

• Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi, 

• Araç test sürüşleri gibi etkinliklerin organizasyonu ve takibi, 

• Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve 

takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait datanın kontrolü, analizi, gibi amaçlar, 
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• Müşterilerin alışveriş geçmişleri değerlendirilerek müşterilere kampanya ve teklifler sunulması, 

bu kapsamda müşteri ve potansiyel müşterinin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti 

gönderilmesi, 

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi 

amaçlarla ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre 

özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve 

hizmetlerimize ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması, 

• Potansiyel müşterilere  uygun kampanya, teklif ya da etkinlik davetlerinin ve sair pazarlama 

enstrümanlarının gönderilmesi, etkinlik ve organizasyon kayıtlarının tutulması, planlanması ve 

icrası  

gibi amaçlarla ve bunlarla sınırlı olmaksızın  Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında 

kişisel veriler işlenir. Bu amaçlar, somut olayın özelliklerine göre açık rıza gerektiren süreçler 

olabilmektedir. Bu durumda kişisel veri sahiplerinden, Kanun’a uygun açık rızaların alınması süreçleri 

uygulanmaktadır. Kişisel veri sahibinin açık rızasını vermemesi durumunda, ilgili kişinin verileri ancak 

Kanun’da sayılan açık rıza alınmadan kişisel verilerin işlenebileceği şartlar kapsamında ve bu şartlara uygun 

amaçlarla işlenebilmektedir.     

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ 

 

5.1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri 

 

Özgörkey tarafından kişisel veriler ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda bu 

mevzuatlarda belirtilen süre boyunca, kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin 

mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Şirketimizin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak 

Şirketimiz ihtiyaç ve uygulamaları ile ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar 

saklanmakta,  daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Özgörkey’in belirlediği saklama sürelerinin de 

sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye 

bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki 

sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı 

sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Özgörkey’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas 

alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla 

erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim 

sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte 

veya anonim hale getirilmektedir. 

 

5.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi  

 

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVKK’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun 

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

halinde Özgörkey’in kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinmekte, 

yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  
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5.2.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri 

Özgörkey ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması halinde, kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine 

kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Özgörkey tarafından kişisel veriler herhangi bir veri kayıt 

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir.  

Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok 

edilmesine ilişkin yöntemler; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin 

yöntemler kullanılarak ya da  bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde 

güvenli olarak silinir/yok edilir. 

 

5.2.2.  Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri 

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette  kimliği 

belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder. Özgörkey, 

hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel 

verileri anonimleştirebilmektedir. 

KVKK’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve 

istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVKK kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık 

rızası aranmayacaktır. Şirketimizce veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti 

içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmekte ; veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri 

toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmekte ; veri 

türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin 

herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmakta ya da  veri karma yöntemi ile kişisel 

veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması 

sağlanmaktadır. 

 

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE HAKLARI  

 

6.1. Kişisel Veri Sahibinin Bilgilendirilmesi 

 

Özgörkey, KVKK’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri 

Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz Kanun’da yer alan aydınlatma yükümlülüğü ile 

uyumlu olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin ne şekilde 

işleneceği konusunda bilgilendirmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz veri sahiplerini asgari olarak Şirket ve 

varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi 

amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri ve kişisel veri sahibinin sahip 

olduğu haklar hususlarda bilgilendirmektedir. 

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına 

sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları 

arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Özgörkey bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVKK’nun 11. 

maddelerine uygun olarak Kişisel Veri Sahibi’nin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi 

yapmaktadır. 
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6.2. Kişisel Veri Sahibinin Hakları  

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 

 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 ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 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. 

  

6.2.1. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller 

 

Kişisel veri sahipleri, KVKK’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında 

tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 5.2.’de sayılan haklarını ileri süremezler: 

 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. 

 

KVKK’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri 5.1.’de sayılan 

haklarından sadece zararın giderilmesini talep etme hakkını ileri sürebilir:   

 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 bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali 

çıkarlarının korunması için gerekli olması. 
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 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. 

 

6.2.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 

 

Kişisel Veri Sahipleri 5.2’de sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle 

ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle 

Başvuru Formu’nu Özgörkey’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir: 

(1) Şirketimiz ve Şirketimize bağlı işletmelere ait internet sitelerinde bulunan “Başvuru Formu”nu 

doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile  Üniversite cad. 

No:66,35100 Bornova-İZMİR adresine iletilebilir. 

(2) Şirketimiz ve Şirketimize bağlı işletmelere ait internet sitelerinde bulunan “Başvuru Formu” 

doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla 

imzalandıktan sonra elektronik posta yöntemi ile iletilebilir. 

Eksik başvuru formları Şirketimiz tarafından işleme alınmayacaktır. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin 

kişisel veri sahibi olup olmadığını teyit etmek veya formun içeriğinden talebin niteliği anlaşılmamakta ise 

talebi netliğe kavuşturmak amacıyla başvuruda bulunan veri sahibinden ek bilgi ve belgeler talep 

edebilecektir.   

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından 

başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır. 

 

6.2.3. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikayette Bulunma Hakkı 

 

Kişisel veri sahibi KVKK’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz 

bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Özgörkey’in cevabını öğrendiği 

tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette 

bulunabilir. 

 

6.3. Başvurulara Cevap Usulü ve Cevap Süresi  

 

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün 5.2.2. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Özgörkey’e 

iletmesi durumunda, Özgörkey talebin niteliğine göre en geç otuz  gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimizce başvuru sahibinden 

KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir. 

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

bilgi talep edebilir, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri 

sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 

Başvuruda bulunan veri sahibinin talebi, talebin Kanun ile uyumluluğu ve Şirketimizin uymak zorunda 

olduğu yükümlülükler açısından değerlendirilerek mümkün olduğunca yerine getirilmeye özen 

gösterilmektedir. Bununla birlikte özellikle aşağıda yer alan hallerde ve bu hallerle sınırlı kalmamak üzere 

Şirketimizce yapılan değerlendirme sonucunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olmadığına karar 
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verilirse veri sahibinin 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. 

 

7. GÜNCELLEME, UYUM VE DEĞİŞİKLİKLER 

 

Özgörkey, işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu kişisel verilerin korunması ve 

işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt politikalar çıkarabilmekle birlikte işbu Politika temel 

politikayı oluşturmaktadır. Özgörkey işbu politika ile belirlenen esasları, ilgili olduğu ölçüde kamuoyuna 

açık politikalara yansıtılarak, ilgililerinin bu çerçevede bilgilenmesi ve Özgörkey’in yürütmekte olduğu 

kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir. 

Özgörkey tarafından düzenlenerek yayınlanan işbu Politika, Şirket’in internet sitesinde Kişisel Veri 

Sahiplerinin ve diğer ilgili kişilerin erişimine sunulur.  

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Politika’da 

yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politika’nın sonunda 

açıklanır. 
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EK : 
TANIMLAR 
 

Açık Rıza 
 

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle 
açıklanan rıza.  

Anonim Hale Getirme 
 

Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri 
alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri 
bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek 
hale getirilmesi.   

Kişisel Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler ve çalışanlar.  

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 
Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında 
değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı 
numarası vb.  

Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer 
inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, 
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve 
genetik veriler özel nitelikli verilerdir.  

Kişisel Verilerin 
İşlenmesi 
 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri 
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, 
yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde 
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.  

Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen 
gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin, bir şirketin müşteri verilerini saklayan 
bilişim firması.  

Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin 
sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri. 
 

 


