
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 
  
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Yuma Kilit ve 
Makina Sanayi A.Ş. tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; 
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin 
verdiği durumlarda ve/veya işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, 
sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. 
  
1) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 
  
Şirketimizin ticari ve çalışma hedeflerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi, çalışma koşulları 
politikalarının sürdürülebilmesi, ilgili kişilere ait, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini 
gerektirmektedir. Bu kapsamda toplanan mezkûr kişisel veriler KVKK.’ nın ilgili maddesi çerçevesinde 
işlenmekte, yasal sürelerde saklanmakta ve gerekli görülmesi halinde 3. kişilerle paylaşılmaktadır. 
 
2) YUMA KILIT VE MAKINA SANAYI A.Ş. TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN 
AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI  

Kişisel verileriniz, hizmetlerin sağlanabilmesi için ilgili kişi ve/veya kurumlara, iş ortaklarımıza ve bağlı 
bulunduğumuz şirketler topluluğuna aktarılabilmektedir. 
  
3) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 
  
Faaliyetlerimiz kapsamında işlenen kişisel veri ve\veya özel nitelikli kişisel verilere ilişkin açık rızalarınız; 
tercihinize göre sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanacaktır. 
   
Çerezler web sunucusu tarafından sabit diskinize taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan ufak metin 
dosyaları olup internet sitemizi ziyaretiniz ve internet uygulamamızı kullandığınız esnada çerezler, 
müşteri/kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; kullanımı ve ziyaret verileri ile ilgili bilgi 
verir. Bu doğrultuda çerezler içerisinde kişisel veya hassas kişisel verileriniz saklanmamaktadır. Öte yandan 
çerezler kapsamında elde edilen ve kişisel veri niteliği taşımayan bilgiler şirketimizin iş ortakları ile 
paylaşılabilmektedir. 
  
Son olarak ise, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İş sağlığı mevzuatı ayrıca güvenlik tedbiri amacıyla ilgili diğer mevzuat 
kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere 
şirket merkez binamız güvenlik nedeniyle kapalı devre video sistemi ile izlenmektedir. İlgili kayıtlar ilişkili 
hizmetlerin amaçları doğrultusunda yasal süreler içerisinde tutulmakta ve gerektiğinde Yuma Kilit ve 
Makina Sanayi A.Ş.’nin veri sorumlusu sıfatından doğan hukuki menfaati nedeniyle ve kanunlarda 
öngörülen hallerde talep edilmesi durumunda adli merciler ile paylaşılmaktadır. 
   
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Türk Ticaret Kanunu, Vergi 
Usul Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşların yanı sıra adli 
makamlardır. 
 
4) KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI  
 
KVKK’nın 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin; 
  
-  İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
-  İşlenmişse bilgi talep etme, 
-  İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
-  Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 
-  Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde 
silinmesini / yok edilmesini isteme, 



-  Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
-  Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 
etme, 
-  Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
hakkına sahipsiniz. 
  
Sizlerle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin evrakın saklanmasına dair ilgili mevzuat kapsamında 
yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz 
halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz 
mümkün olabilecektir. 
  
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde 
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin Yuma Kilit ve Makina Sanayi A.Ş. için ayrıca bir 
maliyet doğurması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifede ki ücret talep 
edilebilecektir. 
  
KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da 
sorularınızı yöneltmek isterseniz, 0212 576 1982 numaralı telefonumuzu arayabilir; kimliğinizi tevsik edici 
belgeler ve talebinizi içeren imzalı dilekçeniz ile Terazidere Mah. Güneş Cad. Rüya Sok. No: 7 Bayrampaşa/ 
İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya yumakilit@hs02.kep.tr kayıtlı 
elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 
 
 


