
        Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Bildirimi

Yurtsan Otomotiv Metalurji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Yurtsan” veya “Şirket”) 
olarak web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami ölçüde 
hassasiyet göstermekte ve bu bilinçle Yurtsan Otomotiv Metalurji Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel veri niteliğinde addedilen bilgilerin 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’na uygun olarak işlenerek 
muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. 

Kişisel verilerinizi, Çerez Politikamızda belirttiğimiz şekil ve esaslarla (Çerez Politikamıza 
web sitemizden ulaşabilirsiniz); iletişim veya bizlere ulaşabileceğiniz sayfalarımız 
aracılığıyla bizlerle paylaşmanız halinde; ilgili sayfadaki hizmetlerimizin kullanılabilmesi 
amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatlara uygun 
olarak toplamaktayız.

Web sitemizdeki iletişim bölümümüz bizlere öneri, görüş, dilek ve temenni gibi mesaj ve 
ihbarlarınızı iletmeniz için bulunmakta olup; paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi 
yalnızca bahsi geçen mesajın içeriğinden toplamakta ve yalnızca gerekmesi halinde sizlere 
tekrar ulaşabilmek, mümkünse taleplerinizin yerine getirilmesi ve hukuki 
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak kullanmakta ve yasal 
sürelere sadık kalarak veya şartlarını sağlaması durumunda Yurtsan Otomotiv Metalurji 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını 
gerektirecek süre kadar muhafaza etmekteyiz.

Yine sitemizde bulunan üyelik formunun doldurulması ve Üyelik Sözleşmesi'nin 
onaylanması halinde (Üyelik Sözleşmesi'ne web sitemizden ulaşabilirsiniz.)  sözleşmenin 
kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olarak kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması 
ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel 
verilerinizi toplamakta, sizlere yeni ürünlerden haberdar olma ve ürün görsellerinin 
numaralarına erişim imkanı sağlamaktayız. Sözleşme gereğince toplanan kişisel verilerinizi 
yalnızca mal ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla satış sürecinin yürütülmesi için 
kullanmakta, Şirket uygulamalarının ve yasal sürelerin gerektirdiği süre kadar muhafaza 
etmekteyiz.

Yurtsan Otomotiv Metalurji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeler uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla 
işlediğimiz kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki 
hususları bilgilerinize sunuyoruz:

1.İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

İnternet sitemizi ziyaret eden ve belirtilen platform üzerinden Şirket ile iletişime geçen 
gerçek kişilere ait kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgileri, iletişim faaliyetlerinin 
yürütülmesi; talep/şikayetlerin takibi ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ise pazarlama 
süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak ve Şirket’imizin 
saklama ve imha politikası gereği silme/yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden 
biri vasıtasıyla imha edilmektedir.



2.Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği
 
İşbu aydınlatma metninin birinci maddesinde belirtilen ilgili kişilere ait kişisel veriler, aynı 
maddede sayılan işlenme amaçları dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun’da 
belirtilen temel güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla 
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmetlerinden faydalanılan ve iş birliği içerisinde 
bulunulan iş ortağı/tedarikçi firmalara, hissedarlara Kanun'un sekizinci maddesi gereğince 
aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
Kanun’un beşinci maddesinde yer alan “kanunlarda öngörülmesi”, “bir sözleşmenin 
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü 
yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu 
olması” hukuki sebeplerine dayanılarak Şirket’imiz bünyesinde işlenen kişisel veriler, 
otomatik veya otomatik olmayan yollarla Şirket’imize ilgili kişinin kendisi veya iş akdi ve 
sair sözleşmesel ilişki ile bağlı bulunduğu firmalar tarafından yapılan sözlü ve yazılı 
bildirimler ile Şirket’imize ait bilişim sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

4.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İlgili Kişinin Hakları 

İlgili kişiler, Kanun’un on birinci maddesi kapsamındaki:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını 
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme,
İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini ve kişisel veriler aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini 
isteme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde 
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Yukarıda belirtilen haklara yönelik başvurular ilgili kişilerce, Şirket’imizin ''Konya OSB T. 
Ziyaeddin Cad., No:15 Selçuklu/KONYA'' adresine yazılı olarak bizzat veya noter kanalıyla 
iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla veya Şirket’imizin kep adresi olan yurtsan@hs03.kep.tr 
adresine iletilebilecektir.  

Şirket’imiz söz konusu talepleri Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğ kapsamında ve otuz günü geçmemek şartıyla talebin niteliğine göre en kısa süre 
içerisinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet 
gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret 
alınacaktır.


