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Hisse Sahipleri Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma Metni 

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işliyoruz. Bu 

Aydınlatma Metni  kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

A. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 

hukuki sebepleri düzenlemektedir. Şirket’in, kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplere dayalı olarak 

hangi amaçlarla işlediğine dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

Kişisel verileriniz, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu 

olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:  

 Genel Kurul gündemi, toplantı yeri ve zamanının belirlenmesi gibi Genel Kurul çağrısına ilişkin 

süreçlerin yürütülmesi, 

 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yayınlanması, 

 Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin 

yerine getirilmesi, 

 Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim 

yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. 

Kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki 

sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

 Hisse sahiplerine hisselerinden kaynaklanan haklarının kullandırılması, 

 Genel Kurul işlemlerinin yürütülmesi (örneğin, liste ve kayıtların tutulması, kar dağıtımı 

işlemleri), 

 Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki 

süreçlerin yürütülmesi.  

Kişisel verileriniz, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin Şirket’in 
meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 
 

 Hisse sahipleri ile iletişim kurulması, 

 Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, 

 Yönetim, denetim ve uyum süreçlerinin yürütülmesi, 

 İş süreçlerimizin raporlanması, denetlenmesi ve incelenmesi. 

 

B. İşlenen Kişisel Veriler 

“A. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler” başlığı kapsamında kimlik, iletişim, finans, 

mesleki deneyim ve hukuki işlem bilgileriniz işlenmektedir. 

C. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması 

İşlenen kişisel verileriniz bu aydınlatma metninde belirtilen aynı amaçlarla, belirtilen hukuki sebeplere 

dayalı olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar 

dahilinde tedarikçiler ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. 

D. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepler 

Kişisel verileriniz, fiziki ortamda bilgilerinizi sağlamanız, e-posta, telefon, posta gibi iletişim kanalları ya 

da bilgi sistemleri kanalları üzerinden bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan, 

kısmen otomatik veya otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. ve 6. 

maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için kişisel 
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veri işlemenin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin 

zorunlu olması ve veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı 

olarak topluyoruz. Bu hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla veri işleme faaliyetleri 

gerçekleştirdiğimizin detayını işbu aydınlatma metninin “A” maddesinde bulabilirsiniz. 

E. İlgili Kişi Hakları 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi, verileri işlenen ilgili kişilere bazı haklar (hangi 

verileri işlediğimizi öğrenme, verilerin düzeltilmesini talep etme gibi) tanımaktadır. Söz konusu 

haklarınızı kullanmak için, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak, 

kvkk@oyakcimento.com e-posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.  

Haklarınızı kullanmak için ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de 

belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlendiğine ilişkin detaylı bilgi için www.oyakcimento.com adresinde yer 

alan internet sitemizdeki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz. 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf
mailto:kvkk@oyakcimento.com
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.24455&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=veri%20sorumlusuna
http://www.oyakcimento.com/

