
 

 

 

TI OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

AYDINLATMA METNİ   



TI Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“TI Otomotiv”) olarak başta temel hak 

ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi 

güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz 

arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 

kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. 

maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel 

verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize 

sunulmaktadır. 

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı  

Kişisel verileriniz, TI Otomotiv tesislerine yaptığınız ziyaret esnasında hukuksal, 

teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi üst amacı çerçevesinde ziyaretçi 

kayıtlarının oluşturulması ve takibi, acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve 

icrası, şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini, şirket 

demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, yetkili kuruluşlara 

mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi şirket operasyonlarının güvenliğinin temini 

amaçlarıyla basılı olarak kaydedilmekte ve işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumla paylaşılmamaktadır. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından ofislerimiz ve fabrikamızın girişinde güvenlik 

görevlileri aracılığıyla kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı 

bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve 

dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve 

sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, 

kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz, başta İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının gereklilikleri 

olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda KVKK m. 5/2/a uyarınca 

işlenmektedir. Bunun yanında kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan 

aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve 

kurumlarla paylaşılmaktadır:  

- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya 

rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının 

hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.  

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.  

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.  

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.  

  



Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya 

yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve 

sonrasında tamamen KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim 

hale getirilecektir.  

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz 

KVKK madde 11 uyarınca, TI Otomotiv’e başvurarak,  

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

 İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme,  

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 
isteme, 

 Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin 
silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi 
sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 
hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,  

haklarına sahipsiniz. 

Kişisel Verilerinizle ilgili bilgi almak için lütfen yetkili kişilerden “Bilgi Edinme Başvuru 

Formunu” isteyiniz. Taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap 

verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih 

yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir. 

Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda başvuru formuna 

Şirketimizin www.tiotomotiv.com adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz.  

  

http://www.tiotomotiv.com/


Veri Sorumlusu:  

TI Bursa Merkez 

TI Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  

NOSAB Sedir Cad. NO:6 Nilüfer Bursa  

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü / Sicil No: 55825 

TI Gebze Şubesi 

TI Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  

GOSB Tembelova Alanı Gençlik Cd. 

N:3010 – 41480 Gebze Kocaeli 

Gebze Ticaret Sicil Müdürlügü / Sicil No: 9247 
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