
6698 SAYILI KANUN UYARINCA BAKIRCI OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. TARAFINDAN 
GERÇEKLEŞTİRİLEN SINAV VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN 

İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 
 
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri 
sorumlusu sıfatıyla BAKIRCI OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 
 

Veri Sorumlusu 

Şirket Unvanı: BAKIRCI OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.  

Adres: BAKLACI MAH. ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET CAD. NO.119/1 BEYKOZ İSTANBUL 

 (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında BAKIRCI OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.  “Şirket” veya “BAKIRCI 
OTOMOTİV” olarak anılacaktır.) 

İşlenen Kişisel Verileriniz  

BAKIRCI OTOMOTİV, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 uluslararası 
standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, 
denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini 
yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen yetkilendirilmiş personel belgelendirme 
kuruluşudur.  

Şirketimize açık rızanıza uygun olarak ilettiğiniz Kişisel Verileriniz mesleki yeterlilik sınav ve 
belgelendirme hizmetlerinin yerine getirilmesi, sınav ve belgelendirme hizmetinin ifası ve 
sürdürülmesi, işyeri güvenliğinin sağlanması ile 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri 
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine 
dayanarak,  temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. 

 Bu kapsamda işlemeye konu olan kişisel verileriniz aşağıda yer almaktadır; 

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.  (Örn. Ad, Soyad, Anne Adı, Baba   Adı, 
Anne Bekarlık Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, TC Kimlik Numarası, Cinsiyet, SGK Sicil No, Nüfus 
Cüzdanı seri/sıra no, Uyruk, Medeni Hali, İmza) 

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.  (Örn. Telefon numarası, Yerleşim Yeri 
Adresi, E-posta Adresi)   

Fiziksel Mekân Güvenliği: Bu veri kategorisi çalışanların giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi 
veri türlerini ifade etmektedir. (Örn.Kamera görüntü kayıtları ) 

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.  (Örn.Banka Hesap Numarası, 
IBAN Bilgisi )  

Mesleki Deneyim: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.  (Örn. Kurs - Sertifikasyon 
Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgisi, Diploma Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Mesleki Unvan, Eğitim Durumu )  



Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.  (Örn. Fotoğraf, 
güvenlik kamerası kayıtları)   

Sağlık Bilgileri: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.  (Örn. Kan Grubu, Tıbbı Özgeçmiş 
Bilgileri, Mevcut Sağlık Bilgileri, Sağlık Raporları, Engellilik bilgisi ) 

Diğer: Kişiye ait kanunda sayılmayan diğer verilerin bulunduğu veri grubudur.  

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

TÜRKAK tarafından akredite edilmiş, MYK tarafından yetkilendirilmiş olan bir personel belgelendirme 
kuruluşu olarak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, yasal mevzuatta öngörülen 
nedenlerle, mesleki yeterliliğe ilişkin sınav ve belgelendirme hizmetlerinin ifası amacıyla  sizden bizzat 
talep ettiğimiz, sınav ve belgelendirme başvurunuz esnasında ve/veya sonrasında Şirketimize doğrudan 
bizzat ve/veya diğer platformlar aracılığıyla ilettiğiniz belgelerde yer alan kişisel verilerinizi kağıt 
ortamında ve/veya elektronik ortamda işlemekteyiz.  

Şirket'in işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik meşru menfaati ile sınırlı olmak kaydıyla, işyeri binasında 
kameralar aracılığıyla alınan görüntü kayıtlarınızı işlemekteyiz. 

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla 
tarafımıza ilettiğiniz sağlık verilerinizi kağıt ortamında ve elektronik ortamda işlemekteyiz.  

Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları;  

• Mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmetlerinin planlanması, ifası ve devamının 
sağlanması,  

• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, bu konudaki yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi, 

• Muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi, 
• Kamera görüntülerinin depolanması suretiyle bina ve işyeri güvenliğinin sağlanması, 
• İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici 

gereksinimlerin yerine getirilmesi, 
• Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine 

getirilmesi, 
• Sınav, eğitim, seminer gibi organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi, 

amaçlarıyla, işlenecektir. 

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun 
güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak koşuluyla; 

• İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak 
hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, 

• Finans hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, 
bankalara, 

• Grup şirketlere, 
• Yurt içindeki şubelere, 
• Yurt içindeki iş ortaklarına, 



• Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıklarına, 
• Şirketimizin olağan faaliyetlerimizi yürütmek üzere aramızdaki sözleşme ilişkisine istinaden 

hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içindeki kişi ve 
kuruluşlara sözleşme ilişkisinin gereklerini yerine getirmek amacıyla, 

KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 İlgili Kişinin Haklarını Kullanması: 

İlgili kişiler, BAKIRCI OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.’ye başvurarak kişisel verilerinin; I) işlenip 
işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış 
işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde 
silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri 
uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi 
nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi 
sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. 

İlgili kişi, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerini “Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre “BAKLACI MAH. ÇAVUŞBAŞI 
CUMHURİYET CAD. NO.119/1 BEYKOZ İSTANBUL” adresine yazılı olarak veya e-posta’nın konu kısmına 
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak Şirketimizin info@bakirci.com adresine 
elektronik posta ile başvurarak sayılan haklarını kullanabilecektir.  

İlgili kişi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinin 
2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde 
yanıtlanacaktır. Yanıtlar ilgili KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik 
ortamdan ilgili kişiye ulaştırılacaktır.  
 
 


