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Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni 

BİAS olarak; müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili 
şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 
insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat 
çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle 
yaklaşmaktayız. 

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak 
istiyoruz. Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel 
verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve 
ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içindeki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, 
kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Kişisel verileriniz 

 
i) Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, 

ii) İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, 

iii) Doğru ve güncel olarak, 

iv) Belirli açık ve meşru amaçlar ile 

işlenecektir. 

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, İnsan kaynakları 

süreçlerini yürütmek, Sözleşme Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine 

Getirmek, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütmek, Ücret 

Politikasının Yürütmek, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütmek, Çalışan 

Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütmek, Finans Ve Muhasebe İşlerinin 

Yürütmek,  Hukuk İşlerini Takip Ve Yürütmek, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi 

Vermek, Kurumsal ve şirket içi iletişimi sağlamak, Sertifika vermek,  Pazarlama 

faaliyetlerini Yürütmek, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütmek, İş 

Faaliyetlerini Yürütmek / Denetlemek, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerini 

Yürütmek, Eğitim Faaliyetlerini Yürütmek, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerini 

Yürütmek, Şirket güvenliğini sağlamak, Ziyaretçi Kaydı Oluşturmak ve Takip etmek, 

Bina Giriş Çıkışlarını Takip etmek, Bilgi ve Bina Güvenliği Süreçlerinin Yürütmek, 

İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal 

düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin 

yerine getirilmesini sağlamak, BİAS ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle 

irtibat sağlamak, İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat 

yükümlülüğünü yerine getirmek, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütmek, Görevlendirme 

Süreçlerinin Yürütmek, ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için 

analiz yapmak, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve 

hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istek ve ihtiyaç doğrultusunda ürün 

ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve 
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standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama 

ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan 
mevzuata uygun olarak sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, müşteri 
ve tedarikçilerimiz ile sunduğumuz hizmetin/ürünün amacı doğrultusunda ya da 
düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü 
durumlarda yurt içine aktarılabilecektir.  

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik 
olarak toplanabilir. 

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi; sözleşmenin ifası; ilgili kişinin 
kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; hakların tesisi, kullanılması ve korunması; 
ve Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin ifası; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine 
zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine 
dayalı olarak elde edilmektedir. Açık rızanızın varlığı halinde ise yukarıda açıklanan 
amaçlarla işlenebilecektir. 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 
 

 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 
 

haklarına sahipsiniz.  

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet 
adresinde bulunan başvuru formunu doldurup, formda belirtildiği gibi şirketimize 
teslim etmeniz gerekmektedir. 
 
Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
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İLETİŞİM BİLGİLERİ 
BİAS Mühendislik Ltd. Şti. 
Mersis No: 0330045095700017 
İletişim Linki: https:www.bias.com.tr/iletişim  
Adres: Bias Mühendislik / Haluk Türksoy Arka Sok. 12/3 Altunizade, 
34662, İstanbul, Türkiye 
E-posta: info@bias.com.tr  
Kep adresi: bias@hs03.kep.tr  
Telefon: +90 (216) 4745701 Fax: +90 (216) 4745705 
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