
BAYKAN OTOMOBİL ANONİM ŞİRKETİ  

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ_ÇALIŞAN 

 

 

BAYKAN OTOMOBİL ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket” veya “Otomol”) olarak 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca veri 

sorumlusu sıfatıyla veri sahiplerini, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, 

kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki 

sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği 6698 sayılı 

Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğümüz 

bulunmaktadır. 

 

İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri 

sahipleri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır. 

 

I. Veri Sorumlusunun Kimliği 

 

6698 sayılı Kanun’da veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını 

belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 

tüzel kişiler’ olarak tanımlanmış olup 6698 sayılı Kanun kapsamında Otomol veri sorumlusu 

olabilir. Veri sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak 

kurulmuş, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 764850 sicil numarası ile kayıtlı, 

0154026495200019Mersis Numaralı, şirket merkezi Osmaniye Mah. Osmaniye E5 Yan Yol 

Sk. No:1 Bakırköy adresinde bulunan BAYKAN OTOMOBİL ANONİM ŞİRKETİ’dir. 

 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu (Otomol) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda 

işlenebilecektir. 

 

II. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

 

Kişisel Verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, 6698 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde 

belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Otomol’un yürütmüş 

olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili tüm 

mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin 

işlenme amaçları 6698 sayılı Kanun’un 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri 

işleme şartları ve amaçları dahilinde Otomol ve Otomol’un ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili 

kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; kimlik doğrulama ve kayıt 

oluşturulması; çalışanların istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi; 

çalışanlara maaş hesabı açılması, gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi, telefon verilmesi, 

telefon hattı verilmesi, yemek kartı verilmesi, otomatik bireysel emeklilik işlemlerinin yerine 

getirilmesi; çeşitli insan kaynakları uygulamaları; acil tıbbi müdahaleler; hastalık izinlerinin 

takibi ve izlenmesi veya çalışanın görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının 

takibi; çalışanların maaşına konulan maaş hacizlerinin takibi; Otomol’un kalite, bilgi güvenliği 

ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi; Şirket 

seyahatlerinin organize edilmesi; acil durumların varlığı halinde çalışanın kendi rızası ile 

verdiği kişiler ile iletişime geçilmesi, çalışan masraflarının hesaplanması; işe giriş ve çıkışların 

tespiti ve kontrolü; üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması; yazılım, 

kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi; 

performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikalarını belirlenmesi; promosyon ve 



kampanyalardan faydalandırılması; işyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle 

kamera görüntülerinin kaydedilmesi; kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa 

edilmesi; e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal 

düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının 

taleplerinin yerine getirilmesi; 6698 sayılı Kanun’unda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. 

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; 

“www.otomol.com/kvkk” sayfasında kamuoyu ile paylaşılmış olan “Baykan Otomobil Anonim 

Şirketi Kişisel Verileri Korunma, İşlenme, Saklama ve İmha Politikası”ndan ulaşabilirsiniz. 

 

III. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 8’inci ve 9’ıncı maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve “www.otomol.com/kvkk” internet 

adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan olan “Baykan Otomobil Anonim Şirketi Kişisel 

Verileri Korunma, İşlenme, Saklama ve İmha Politikası”nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 

yeterli önemleri almak kaydıyla maaş hesabı açılması için bankalarla; gerektiği durumlarda 

kiralık araç verilmesi amacıyla araç kiralama şirketleriyle; gerektiği durumlarda telefon hattı 

verilmesi amacıyla GSM operatörleriyle; gerektiğinde yemek kartı verilmesi için ilgili yemek 

şirketleriyle; şirketin zorunlu bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla 

bireysel emeklilik şirketleriyle; acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği 

yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve 

sağlık kuruluşları ile; yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi 

işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla; gerekli kalite, 

gizlilik ve standart denetimlerin yapılması amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği 

firmaları ile; ilgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve 

ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, bağımsız denetim 

firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla; 

promosyon ve hediye verilmesi amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere; gerektiği 

durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla; çalışan hakkında referans talep 

eden kurum ve şirketlerle; yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini 

yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla; Otomol tarafından yürütülen ticari 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların 

yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve Otomol’un ve Otomol ile iş ilişkisi 

içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla;  

amacıyla, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, sigorta şirketlerine, iştiraklerimize, kanunen 

yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir. 

 

IV.  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri 

işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla her 

türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla 

toplanmaktadır. 

 

 

 

 

 



V. Veri Sahiplerinin 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde sayılı diğer hakları 

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ve “www.otomol.com/kvkk” 

sayfasından kamuoyu ile paylaşılmış olan “Baykan Otomobil Anonim Şirketi Kişisel Verileri 

Korunma, İşlenme, Saklama ve İmha Politikası”nda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza 

iletebilirsiniz. Otomol talebinizi en kısa sürede ve talebin tarafımıza ulaşmasından itibaren en 

geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret sizden talep 

edilebilecektir.  

 

6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip 

bulunmaktasınız. 

 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin 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 ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme. 

 

 

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu 

olarak “Osmaniye Mah. Osmaniye E5  Yan Yol Sk. No:1/1 Bakırköy/İstanbul”  adresine ıslak 

imzalı olarak verebilirsiniz veya e-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı 

kvkk@otomol.com e-posta adresine gönderebilir, başvuru formunu www.otomol.com/kvkk  

internet adresinden temin edinebilirsiniz. 

 

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması 

gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirketimiz 

tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde 

aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve 

istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.  
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