
 

 

  

TOPUZ EMAYE VE SOBA SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA 

BEYANI 

  

TOPUZ EMAYE VE SOBA SAN. TİC. LTD. ŞTİ  (‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 

Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak 

bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma 

Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde, 

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini 

almak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket’in müşterilerine sunmuş 

olduğu hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz 

bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin 

yapılması, müşterilere sunulan hizmetlere ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, 

operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, Şirket hizmetlerinin tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerinin yapılması, zaruri olan iş süreçlerinin sağlanması, ticari ve iş stratejilerinin 

belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin 

temini, yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme ilişkilerine girilebilmesi ve 

bunların yürütülebilmesi açısından yapılması gereken tüm çalışmaların yürütülmesi, mevzuata 

uyum süreçlerinin yürütülmesi, gerekli bildirimlerin taraflara yapılması, geliştirilmesi, 

denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerin hizmetlerden haberdar edilmesi ve 

müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, sözleşmeye ve kanuna 

aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, idari ve adli makamlara bildirilmesi, yasal 

hakların kullanılması, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, talep ve soruların 

cevaplanması, memnuniyet, performans ve benzeri ölçümlerin yapılması, operasyonların 

yürütülmesi, insan kaynakları başta olmak üzere politikaların oluşturulması, ihtiyaçların 

temini, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, şirket stratejilerinin belirlenmesi, bir hakkın tesisi, 

kullanılması ve korunması amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik 

bilgilerinin (Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durumu, cinsiyeti, milliyeti) , 

iletişim bilgilerinin (Telefon, e-posta, adres), finansal verilerin (Banka hesap bilgileri, vergi 

kimlik numarası, borç bakiyesi, alacak bakiyesi, banka iban numarası, banka hesap numarası, 

kredi kartı bilgisi), özel nitelikli kişisel verilerin (Nüfus ve ehliyet sureti gibi belgelerde 

bulunan din ile kan grubu, sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik 

hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu), görsel ve 

işitsel Verilerin (Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, araç fotoğrafı) olan kişisel verilerin; 

başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 

edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK 

Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde 

edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya 

elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, 

değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde 

açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, 

işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen 
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hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam 

bulunduğunu özgür irademle kabul ve beyan ederim. 

…./…../……. tarihinde Topuz Emaye ve Soba San.Tic.Ltd.Şti’nin işyerinde çalışmaya 

başlayan İŞÇİ, SGK Maliye ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından istenen 

belgelerde yer alan bilgilerin doldurulması amacıyla kimlik kartında yer alan verileri kendi 

özgür iradesiyle ve rızasıyla İŞVEREN’e vermiştir. 

 İŞÇİ; 

 Parmak izini, (PDKS varsa) 

 Yüz tarama iznini, (PDKS varsa) 

 Kamera kontrol iznini, 

 Özgeçmiş Bilgisini (CV) 

 T.C. kimlik numarasını, 

 Cep telefon numarasını, 

 E-mail adresini, 

 Adres bilgilerini, 

 Aile bilgisini, 

 Eğitim durumunu, 

 Sabıka Kaydını, 

 Banka hesap numaralarını, 

 Sosyal güvenlik bilgilerini, 

 Ehliyet bilgilerini, 

 Fotoğrafını, 

 Engellilik, Rapor, İcra, Nafaka vb. durumlarını 

kendi özgür iradesiyle ve rızasıyla kanuni amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere 

İŞVEREN’e vermiştir. 

İŞÇİ, işin gerekleri açısından kamu kurum ve kuruluşları tarafından şimdi veya daha sonra 

istenecek diğer özel bilgileri İŞVEREN’e kendi özgür iradesiyle ve rızasıyla verecektir. 

Verilerinin doğruluğu ve güncelliğinden İŞÇİ sorumlu olacaktır. 

İŞÇİ, kişisel verilerinde daha sonra meydana gelecek değişiklikleri  İŞVEREN’e kendi özgür 

iradesiyle ve rızasıyla bildirecektir. Verilerinin doğruluğu ve güncelliğinden İŞÇİ sorumlu 

olacaktır. 

 İŞVEREN; İŞÇİ’ye ait, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhep veya 

diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, sabıka 

kaydı ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler vb. özel nitelikli 

kişisel verileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Söz konusu özel nitelikli veriler işçinin 

rızası alınmak suretiyle otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işlenebilecektir. 

İŞVEREN, iş bu sözleşmede yazılı kişisel verileri; 



 Veri Sorumlusu, 

 SGK yetkilileri, 

 T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yetkilileri 

 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, 

 Kamu Kurum ve Kuruluşları yetkilileri, 

 BES firmaları, 

 İŞVEREN’in işyerinde çalışmakta olan insan kaynakları yetkileri, 

 İŞVEREN’in muhasebe işlerine bakan yetkilileri (Meslek Mensupları) dışında üçüncü 

şahıslara vermeyecektir ve işlemeyecektir. 

İŞVEREN; İŞÇİ’ye ait verileri, 

- kağıt ortamında,  

- elektronik ortamda,  

- elektronik araçlarda (harddisk, flash bellek, CD, DVD  vb.),  

- sanal ortamlarda (internet, bulut sistemleri), 

bulundurabilir, depolayabilir, işleyebilir.  

İŞVEREN; İŞÇİ’ye ait söz konusu verilerin güvenli ortamlarda saklanması için idari, teknik 

ve hukuki önlemleri alacaktır. Yine söz konusu verilerin üçüncü şahısların ele geçirmesinden 

sorumlu olacaktır. İŞÇİ’ye ait kişisel veriler hukuka uygun ve meşru amaçlar doğrultusunda 

otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işlenecektir. İŞÇİ’nin aleyhine haksızlığa yol 

açacak şekilde kullanılmayacaktır. 

 İŞÇİ’ye ait söz konusu tüm veriler ilgili kanunlarında yazılı süreler dolduktan sonra 

İŞVEREN tarafından kağıt, elektronik ortamdan, elektronik araçlardan ve sanal ortamlardan 

döndürülemeyecek şekilde silinecek ve yok edilecektir. 

İŞÇİ’ye iş bu sözleşmede yazılı bütün maddeler okunup, izah edilmiştir. İŞÇİ, tüm 

maddelerde geçen kişisel verilerinin otomatik ya da otomatik olmayan yollarla 

kaydedilmesine, işlenmesine, tasniflenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, anonim hale 

getirilmesi ve devredilmesine kendi özgür iradesiyle ve rızasıyla onay vermiş ve kabul 

etmiştir. 

İş bu sözleşme …./.../… tarihinde imza altına alınmıştır. 

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket 

tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, 

hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek 

amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim 

şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin 
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yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet 

sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. 

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete 

başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim 

işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin 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, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin 

ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu 

düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı 

olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile 

kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren 

talebimi https://topuz.com.tr/tr/iletisim/ adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir 

nüshasını Büyükkayacık Mahallesi. 4. Organize Sanayi 101. Cadde No:19 Selçuklu/KONYA 

adresinde bulunan Şirket Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme 

yahut noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip 

olduğumu kabul ediyorum. 

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu 

bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan 

ederim. 

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel 

verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere 

kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve 

bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Şirket Kişisel Verilerin 

Korunması ve İşlenmesi Politikasını ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı; 

  

Kabul Ediyorum   [  ] 

Kabul Etmiyorum [  ] 

  

  

Veri Sahibi ve T.C Numarası: 

Adı Soyadı  :…………………………………………………………. 

Tarih           :………/……../……………… 

  

İmza           :………………………………. 

 

 

İŞVEREN :  
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