DURMAZ ŞİRKETLER GRUBU
(DURMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
DURMAZ İHRACAT VE İTHALAT DEMİR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
(AYDINLATMA)METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi
belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil
olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla DURMAZ
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, DURMAZ İHRACAT VE İTHALAT
DEMİR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca Durmaz Şirketler Grubu)
tarafından işlenmektedir.
“Kişisel Verilerinizin işlenmesi” kavramı yasal bir kavram olup, 6698 Sayılı Yasada bu
kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi, tüketici, fiziki veya online ziyaretçi, iş ortağı, şirket ortağı
veya çalışan adayı, çalışan (çırak ve stajyerler dahil) sıfatı ile paylaştığınız kişisel
verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü
olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak,
başkaca işimizle ilgili ticari amaçlar için işleme faaliyetlerinde bulunabilecektir.
Durmaz Şirketler Grubu olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem
veriyor, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka
uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması
sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini
alıyoruz.
Bu bilgilendirme/aydınlatma metnini yayınlamaktaki amacımız; sizlerin memnuniyeti
doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki
nedenleri ve yasal haklarınız konularında sizleri en açık şekilde bilgilendirmektir.
Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler ve
kavramlar yer almakta olup bu kavramlar ile aydınlanmanızın tam olarak gerçekleşmesi
hedeflenmektedir.
a) Veri Sorumlusu Kimdir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca veri
sorumlusu Şirketimiz…Şirketidir. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan DURMAZ ÇELİK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, DURMAZ İHRACAT VE İTHALAT DEMİR
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca Durmaz Şirketler Grubu) tarafından
aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlendiği/İşleneceği

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve
Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte;
otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Veri Sorumlusu birimleri ve ofisleri, internet
sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya
da elektronik olarak toplanabilecektir.
Çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Veri Sorumlusu’nu ya da
internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz
oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen
şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından;
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Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer
dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
Veri Sorumlusu ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket ve Veri Sorumlusu
politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından
gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
Veri Sorumlusu’nun kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti,
planlanması ve uygulanması,
Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmet ürün ve projelerin ilgili kişilerin
beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek
önerilmesi, ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verilmesi,
Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
Hizmet ve tekliflerin sunulması,
Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,
Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi,
Veri Sorumlusu’nun ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,
İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve
Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması,
Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
Çalışanların Veri Sahibi/İlgili Kişi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması
ve icrası,
Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
Hukuk işlerinin takibi,
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

amaçlarıyla işlenebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların
gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak
üzere T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi
otoritelere, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına,
Şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı
destek hizmeti kuruluşları ve diğer anlaşmalı kuruluşlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde
işbirliği yaptığı danışmanlara ve kuruluşlara, finans kuruluşlarına, denetim veya bağımsız
denetim şirketlerine, ve de bankalara, 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına
ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimize ait internet sitesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal
medya, müşteri görüşmeleri, SMS’ler, şirketimiz ve diğer web sitelerine yapılan
yazılı/dijital başvurular, doğrudan satış ekipleri, destek hizmeti kuruluşları gibi şirketimiz
veya şirketimizi temsil yetkisi bulunan kurum, kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği
veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla ve ilgili mevzuatın ve de yapılan
sözleşmelerin izin verdiği ölçüde ve sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu hallerde
onayınız da alınarak zaman zaman çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına da
erişilmek suretiyle toplanmaktadır.
Sayılan bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu
Bilgilendirme’de belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
d) 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre Kişisel Veri Sahibi
olarak 11. Maddede Sayılan Haklarınız;











kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde zararınızın giderilmesini talep etme’dir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle şirketimize iletmeniz
durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri
Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı
Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile
ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer
yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11.
maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz
kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için,
www.durmazcelik.com adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep
formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak
için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;





Şirketimizin 5. Organize Sanayi Bölgesi 83539. Cad. No:42 Başpınar 27600
Şehitkamil, Gaziantep/Türkiye adresi sekretaryasına kimliğinizi tespit edici
belgeler ile elden teslim edebilir,
Noter kanalıyla yukarıda belirtilen şirket adresine gönderebilir,
durmazcelik@hs01.kep.tr adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı
olarak iletebilir,

Bilgilerinize sunarız.
Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

