
 
 
 

ASLAR PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI 
VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

(“Aydınlatma Metni”) 
 

 
1. VERİ SORUMLUSU 
 
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Aydınlı Mahallesi, İstanbul Anadolu Yakası Organize 
Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, 5. Sokak No:1 adresinde mukim Aslar Pres Döküm Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. ve Bektaş Metal San. Ve Dış Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  
 
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, Şirket 
Merkezinden ve internet sitemizden (www.aslarpres.com)  erişilebilen Aslar Pres Döküm 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda (“Politika”) 
bulunmaktadır. 
 
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI    
 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. 
Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimizin ve Şirketimizle 
iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin 
planlanması ve/veya icrası, Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan 
ürün ve veya/hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve 
ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması 
ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz ticari ve/veya iş stratejilerinin 
planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.  
 
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI    
 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. 
Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar 
kapsamında Şirket yetkililerimize, müşterilerimize, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, 
Politika’nın uygulandığı diğer şirketler ile kanunen yetkili kamu/ özel kurumlara 
aktarılabilecektir. 
 
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 
 
Kişisel verileriniz, iş birliği kurulması, Şirketimiz lehine teminat alınması, sözleşme süreçlerinin 
yönetimi, risk değerlendirme ve fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi, performans ve 
verimliliğin takibi, memnuniyet ve bağlılığın artırılması, seyahat, toplantı, eğitim ve benzeri 
organizasyon veya etkinliklerin gerçekleştirilmesi, muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi 
ile Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,  verilerin doğru ve güncel 
olmasının sağlanması, anket süreçlerinin yürütülmesi, Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun 
olarak icrası, dava, icra takibi veya diğer hukuki süreçlerin yürütülmesi ile kanunen yetkili 
kurumlara bilgi/belge sağlanması ve her türlü resmi yazışmaların alınması amaçlarıyla değişik 

http://www.aslarpres.com/


yollarla toplanır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen sözleşmenin 
kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya 
korunması ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) 
kapsamında toplanabilmektedir.  
 
5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN 
HAKLARINIZ  
 
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu 
bildiririz: 
 

• 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, 

• 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 uğraması hâlinde 
zararın giderilmesini talep etme. 

 
 
Yukarıda sıralan haklarınıza yönelik başvurularınızı, İAYOSB Gazi Bulvarı, 5. Sk. No:1 
Tuzla/İstanbul veya Çerkeşli O.S.B Mahallesi İmes 10.cadde No:24 Dilovası/Kocaeli 
adresinden veya Şirket internet sitesinden (www.aslarpres.com) ulaşabileceğiniz Aslar Pres 
Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak ıslak imzalı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. 
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz 
olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep 
edilebilecektir.  

 

ASLAR PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİC. A.Ş. 
BEKTAŞ METAL SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş. 

İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı 5. Sokak No:1 
Tuzla-İstanbul/Türkiye 

Web adresi: www.aslarpres.com 
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