
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ 

VERİ SORUMLUSU : TÜFEKÇİOĞLU İNŞ. TAAH. EĞT. ÖĞRT. TURZ. MOB. DEK. İML.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.   

       (Vergi Numaranız ve adresiniz de belirtilmelidir.) 

VERİLERİN KORUNMASININ TEMEL AMACI: Kişisel verilerin korunmasını isteme, öncelikle Anayasal 

bir hak olup, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel 

verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleriyle uymaları gereken usul ve esasları 

düzenlemek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul 

edilerek 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır.  Ülkemizde bu 

müessesenin kurumsal bir araca dönüştürülerek vatandaşların hak ve menfaatlerini hukuki koruma 

altına Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kurulmuş olmakla, faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Tüfekçioğlu İnş. Taah. Eğt. Öğrt. Turz. Mob. Dek. İml. San ve Tic. Ltd. Şti. olarak önceliklerimiz 

arasında yer alan kişisel verilerin korunması amacıyla, Şirketimizde devamlı olarak güncellenen, 

mevzuata uygun bir sistem kurulması amaçlanmıştır. Tüfekçioğlu  Şirketi  “Veri Sorumlusu” olarak 

kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak 

müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket 

hissedarlarımızın, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların 

çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, başka işverene bağlı olarak işyerimizde çalışanlar ve üçüncü 

kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun 

olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK 

Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve 

mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI: Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve 

hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; 

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve 

ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının 

yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari 

güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 

ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARILMA AMACI: Toplanan kişisel verileriniz; 

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş 

birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, 

kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan 

kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan 

kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve 

uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen 

yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı 

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Kişisel 

Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.  

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENME YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER: Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 

internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen 



teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu 

çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, 

talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler 

çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 

6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde 

belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ: Şirketimizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, 

haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata uygun şekilde bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin 

niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin 

ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 

belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu ücretlerin yatırılmaması halinde işlemleriniz 

gerçekleştirilmeyecektir. 

Bu kapsamda ilgili kişiler olarak Şirketimizden;  

• 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,  

• 6698 sayılı 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.  

 

Bilgilendiren Veri Sorumlusu     Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi  
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