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1. Giriş 

Olgun Çelik A.Ş. (“Olgun Çelik” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine önem veriyor ve bu 

hususa hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu Gizlilik Politikası’nı (“Politika”), Olgun Çelik olarak internet 

sitemiz üzerinden, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında toplanan 

kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği hakkında siz ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız, 

çalışan adaylarımız, tedarikçilerimiz ve iş bağlantılarımızı bilgilendirmek amacıyla oluşturduk. 

 

2. Politika’nın Kapsamı 

Olgun Çelik kapsamında toplanan verilerinizin gizliliği ve güvenliği işbu Politika’nın kapsamındadır. 

 

3. Kişisel Verilerinizi Neden Topluyoruz? 

Kişisel verilerinizi tarafınızdan istenen hizmetlerin sağlanması, taleplerinizin alınması ve bu kapsamda 

sizinle iletişim kurulması gibi amaçlarla kullanırız. Bu amaçlar aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu 

şekilde detaylandırılabilir: 

 Size daha üstün veya daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak 

 Bilgi ve hizmet taleplerinize cevap vermek, 

 Şikâyet ve önerileriniz kapsamında sizlerle iletişime geçmek, 



 İş bağlantıları ve tedarikçilerle olan sözleşmeler kapsamındaki yükümlülükleri yerine 

getirmek, 

 Geliştirilen ürünler hakkında bilgi vermek, 

 Şirketimizle ilgili çıkan haberleri paylaşmak, 

 Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen projeler ile ilgili bilgi vermek, 

 Çalışan, müşteri ve diğer ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak ve 

 Yasal gereklilikleri yerine getirmek. 

Olgun Çelik tarafından işbu Politika dışında verilerin işlenmesi, güvenliği, gizliliği vb. hususlarda başka 

politikalar veya prosedürler de belirlenmiş olabilir. Bu nedenle diğer hukuki metinleri de incelemenizi 

tavsiye ederiz. 

 

4. Bilgileri Ne Zaman ve Hangi Araçlarla Topluyoruz? 

Kişisel verileriniz, internet sitemiz üzerinden aşağıda anılan durumlarda toplanmaktadır: 

 Şirketimizle iletişime geçmeniz durumunda, 

 Üçüncü kişiler tarafından hukuka uygun olarak işlenen verilerinizin tarafımıza gönderilmesi 

 halinde, 

 İnternet sitemize erişim sağlanması halinde (IP adresi, çerezler vb.). 

Kişisel verileriniz internet sitemiz üzerinden aşağıda anılan araçlar vasıtasıyla toplanmaktadır: 

 Çerezler, 

 Sunucularımıza erişildiğinde tutulan log kayıtları. 

 

5. Ne Tür Kişisel Verileri Topluyoruz? 

Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen veya kimliğinizi belirlemeye yardımcı olan her türlü veriyi ifade eder. 

Olgun Çelik olarak topladığımız kişisel veriler aşağıda sayılmaktadır: 

 

5.1. İş Başvurusu Kapsamında Toplanan Kişisel Veriler 

Adaylar iş başvurularını; güvenlik birimlerinde bulunan başvuru kutusuna CV’lerini bırakarak veya 

kariyer.net aracılığıyla gerçekleştirebilirler. 

Söz konusu başvuru formları vasıtasıyla çalışan adayının; 

 Fotoğraf 

 İsim-soy isim, 

 T.C. kimlik numarası, 

 Doğum yeri ve tarihi, 

 Cinsiyet, 

 Medeni durum, 

 Askerlik durumu, 

 Sürücü belgesi, 

 Uyruk, 

 Sağlık durumu, 



 Ev adresi, 

 Elektronik posta adresi, 

 Ev ve cep telefonu numarası, 

 Eğitim bilgileri, 

 Yabancı dil bilgisi, 

 Bilgisayar bilgisi, 

 Sahip olunan sertifikalar, 

 İş tecrübesi, 

 İmza, 

 İş tercihi ve 

 Referans 

gibi verilerini toplamaktayız. 

 

5.2. Cihaz Bilgisi 

Hizmetlerimizden faydalanırken kullandığınız elektronik cihazlarınıza (bilgisayarlar, tabletler, akıllı 

telefonlar, akıllı televizyonlar vb.) ait; ve IP adresi vb. bilgiler toplanmaktadır. 

 

5.3. Çerezler Vasıtasıyla Toplanan ve İnternet Sitemize Ait Olan Kullanım Bilgileri 

Çerezler, kullanıcının cihazının ana belleğinde saklanmak üzere bir internet sitesinin sunucularının, 

söz konusu kullanıcının tarayıcısına durum bilgisi göndermek ve bu bilgiyi aynı tarayıcı ile orijinal 

sunucusuna geri göndermek için kullandığı küçük veri dosyalarıdır. Bu vesileyle internet sitesine 

ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Genel 

olarak çerezlerin amacı, bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması ve kişiselleştirilmiş bir 

şekilde hizmet vermesi, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize 

edilmesidir. 

Tarayıcıların birçoğu tüm çerezleri kabul eder şekilde geliştirilmiştir ancak kullanıcılar ayarları 

değiştirerek çerezleri engelleyebilir veya gönderim halinde bildirim yapılması seçeneğini seçebilir; 

ancak bu durumda internet sitemiz olması gerektiği gibi çalışamayabilir. 

Şirketimiz tarafından çerezler üzerinden toplanan veriler kimliğinizi belirlemek amacıyla 

kullanılmamaktadır. Çerezler bu Politika’da ve Olgun Çelik A.Ş. Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar 

dışında kullanılmaz ve verileriniz veri koruma mevzuatına aykırı olarak işlenmez 

İnternet sitemizi düzgün bir şekilde kullanabilmeniz için zorunlu nitelikte olan çerezlerin tarafımızdan 

kullanılması hususunda rızanız aranmamakta olup, diğer amaçlarla cihazınıza çerez göndermemiz 

halinde verileriniz işlenmeden önce açık rızanız alınacaktır. 

Çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve çerez kullanımımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen 

Olgun Çelik A.Ş. Çerez Politikası’nı inceleyiniz. 

 

5.4. Sunucularımıza Eriştiğinizde Otomatik Olarak Topladığımız Veriler 

İnternet sitemizi kullanmanız halinde; müşteri ve ziyaretçilerimizin bireysel veya kurumsal taleplerini 

ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek, teknik altyapımızı geliştirmek ve denetlemek, kullandığımız donanım 



ve yazılım teknolojilerini ve diğer hizmetlerimizi geliştirmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine 

getirmek amaçlarıyla size ait cihaz log kayıtları vb. kişisel verileri toplayabiliriz. 

 

6. Kişisel Verilerinize Nasıl Erişebilirsiniz ve Bu Bilgileri Nasıl Değiştirebilirsiniz? 

Olgun Çelik tarafından tutulan size ait kişisel veriler hakkında sizi bilgilendirmemizi isteyebilirsiniz 

veya verileriniz ile ilgili düzeltmeye ilişkin ya da kanunen tanınan diğer taleplerinizi, göndereceğiniz 

_mailgroup_KVKK@olguncelik.com.tr elektronik posta ile bize yöneltebilirsiniz. 

 

7. Kişisel Verilerinizi Nasıl Korumaktayız? 

Elimizde bulundurduğumuz ve sizinle eşleştirilebilecek olan bilgileri, hizmetlerimizden 

faydalanabilmeniz için gerekli olan veya kanunen öngörülen haklarımız ve yükümlülüklerimizle ilgili 

diğer süreler sonunda sileriz, yok ederiz veya anonim hale getiririz. 

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve bunlara 

yalnızca yetkisi olan kişilerin erişebilmesini sağlamak amacıyla virüs koruma yazılımları ve güvenlik 

duvarı sistemleri de dahil olmak üzere güncel teknolojik imkanlar dahilinde makul olan her türlü 

teknik ve idari güvenlik önlemini almaktayız. 

 

8. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz? 

Kişisel verileriniz, size en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla, Olgun Çelik KVK Politikası kapsamında, işbu 

politikaya ve sair mevzuata da uygun olarak; 

 Çalışanlarımızla, 

 İş bağlantılarımızla, 

 Güvenlik birimleriyle, 

 İş ortaklarımızla ve 

 Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla 

paylaşılabilir. 

Ayrıca sağladığımız hizmetler kapsamında, verilerinizi yurt dışına aktarabiliriz. Yurt dışına aktarım için 

lütfen Olgun Çelik KVK Politikası’nı inceleyiniz. 

 

9. Üçüncü Taraf İnternet Sitelerine veya Mobil Uygulamalara Verilen Linkler 

Sitemiz, özel istihdam büroları gibi üçüncü tarafların internet sitelerine ait bağlantılar içerebilir. Bu tür 

üçüncü taraflarca veri ve diğer bilgilerin toplanması, işlenmesi, paylaşılması veya aktarımı 

sorumluluğumuzun dışındadır. Üçüncü taraf siteleri kullanımınız ve bu sitelerle veri paylaşımınız, bu 

sitelerdeki gizlilik politikası ve kullanım şartlarına tabi olup işbu Politika’nın kapsamı dışındadır. Kişisel 

verilerinizi temin etmeden önce ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin gizlilik politikalarını okumanızı 

öneririz. 

 

 



10. Politika’nın Güncellenmesi 

İşbu Politika’nın hükümleri kısmen veya tamamen, internet sitemizde yayımlandığı tarihte yürürlüğe 

girmek üzere değiştirilebilir ya da yenilenebilir. 

Bu hususta sizlere bir bildirimde bulunulmamaktadır, dolayısıyla söz konusu ortamları takip etmenizi 

önermekteyiz. 

 

11. Bize Ulaşın 

İşbu Politika’nın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, çekincelerinizi veya 

şikayetlerinizi; 

 _mailgroup_KVKK@olguncelik.com.tr elektronik posta adresine ve/veya 

 Keçiliköy OSB Mah. Hasan Türek Bulvarı No:14, 45030 Yunusemre/Manisa 

adreslerine iletebilirsiniz. 


