
 
 

6698 SAYILI KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUNMASI KANUNU 

UYARINCA TEDARĠKÇĠ, TEDARĠKÇĠ YETKĠLĠSĠ/ÇALIġANI 

KĠġĠSEL VERĠLERĠNĠN ĠġLENMESĠNE ĠLĠġKĠN AYDINLATMA 

METNĠ 

İşbu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra 

“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün 

Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu 

sıfatıyla Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış olup Erse Kablo 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bu kapsamda sizleri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır. 

Veri sorumlusu, Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Bundan sonra “Erse 

Kablo” veya “ġirket” olarak anılacaktır.) bilgileri aşağıdaki gibidir: 

Veri Sorumlusu   : Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  

Adres : Halil Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. No: 5-9 Şişli / 

İstanbul  

Mersis No : 0368027252300001 

Telefon    : +90 (212) 320 26 80 

E-posta    : info@ersekablo.com.tr 

Ġnternet Sitesi   : www.ersekablo.com.tr 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak kişisel verilerin ve özel 

nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi önem arz etmektedir. Erse Kablo 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel 

verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunda yer alan temel ilkelere ve veri işleme 

şartlarına uygun olarak işlenmektedir. Bu nedenle Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi olarak sizlere ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin korunması, muhafaza edilmesi 

ve işlenmesi hususunda Kanuna uygun teknik ve idari tedbirleri alabilmek için gereken özeni 

gösteriyoruz. Verilerinizin korunabilmesi için her türlü hassasiyeti gösterirken işlenen kişisel 

verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak 

isteriz. Tüm bunlardan bahisle aşağıda aydınlatma metnimizi sizlere arz etmekteyiz. 

 

1.KĠġĠSEL VERĠ NEDĠR?  

Kişisel veri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda “Kimliği belirli veya 

belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde ifade olunmuştur. Tanımdan da 



 
 

anlaşılacağı üzere sizleri belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel veridir. Tüm bunlara ek 

olarak siyasi düşünce, mezhep, ırk, din, dernek-vakıf üyeliği, sağlık bilgisi, felsefi düşünce, 

inanç, cinsel tercih, sabıka kaydı, ceza mahkûmiyet bilgileri, biyometrik veriler ise özel 

nitelikli kişisel verilerdir. 

2.KĠġĠSEL VERĠLERĠNĠZĠN VE ÖZEL NĠTELĠKLĠ KĠġĠSEL VERĠLERĠNĠZĠN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠġLENME AMAÇLARI 

 

ĠġLENEN VERĠ 

KATEGORĠSĠ 

 

ĠġLENEN VERĠLER 

 

Kimlik Verisi 

 

Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız 

 

 

ĠletiĢim Verisi  

 

Telefon Numaranız, Açık Adres Bilginiz, e-posta 

Adresiniz 

 

 

Mesleki Deneyim 

 

Firma Bilgileriniz 

 

 

Finansal 

 

Vergi Kimlik Numaranız, Vergi Dairesi, Mersis No, 

Ticaret Sicil No Bilgileriniz 

 



 
 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun öngördüğü sınırlar içerisinde ve Kanun’un ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. 

Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak işlediğimiz kişisel ve özel nitelikli kişisel 

verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kanun çerçevesinde Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak veri işleme 

amaçlarımız ise aşağıdaki gibidir: 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk 

İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin 

Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon 

Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Organizasyon Ve 

Etkinlik Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri 

Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama 

Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,  Firma / Ürün / 

Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve 

Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin 

Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi. 

3.KĠġĠSEL VERĠLERĠNĠZĠN ĠġLENMESĠNE YÖNELĠK ġĠRKET ĠLKELERĠMĠZ 

3.1.  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza edilmesini; 

3.2.  Hukuka uygun olarak işlemeyi; 

3.3. Verilerin güncelliğini sağlamayı; 

3.4. Dürüstlük kurallarına uygun davranmayı; 

3.5. İşlendiği amaç dışında kullanılmamasını; 

3.6. İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını; 

3.7. Genel ahlaka, örfe ve âdete uygun olarak işlemeyi; 

3.8. 6698 Sayılı KVKK hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine 

uygun olarak işlemeyi; 

Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak ilke edindik. 

4.KĠġĠSEL VERĠLERĠNĠZĠN TOPLANMA YÖNTEMĠ VE HUKUKĠ SEBEBĠ 



 
 

Kişisel verileriniz e-mail, Whatsapp, ERP sistemi, güvenlik kameraları, Sipariş Formu, 

ziyaretçi defteri, E-irsaliye ve araç takip sistemi vasıtasıyla toplanmakta olup otomatik ve 

otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 

5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması 

veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki 

sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

 

 

 

5.KĠġĠSEL VERĠLERĠN KĠMLERE VE HANGĠ AMAÇLARLA 

AKTARILABĠLECEĞĠ 

Verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak gerekli olduğu 

durumlarda üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi veri 

aktarımı yaparken 6698 Sayılı Kanun 8. maddesine uygun hareket etmekte ve gerekli teknik 

ve idari tedbirleri de almaktadır.  

Kişisel verileriniz bu doğrultuda finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme 

süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve 

operasyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 

reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının 

yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin 

yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin 

pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,  firma / 

ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve 

takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, 

bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, görevlendirme 

süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla gerçek veya tüzel kişilere, yetkili kamu kurum ve 

kuruluşlarına, iş ortaklarına aktarılabilmektedir. 



 
 

6.KĠġĠSEL VERĠ SAHĠBĠ ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN HAKLARI 

A-BAġVURU HAKKINDA GENEL BĠLGĠLENDĠRME VE HAKLARINIZ 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde veri sahibinin haklarını 

hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi “ilgili kişi” olarak addedilmiş olup; verilerinin 

işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  ĠĢbu madde uyarınca 

ilgili kiĢinin talep hakları aĢağıdaki gibidir: 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. 

Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

Yukarıda izah olunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza 

ilişkin talepleriniz Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından talebin niteliğine 

göre mümkün olan en kısa sürede veya en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular 

bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. Erse Kablo Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate alacaktır. 

B-BAġVURU USULÜ  



 
 

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne yukarıda 

belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) 

adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha 

önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini 

kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için 

internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internet sitemizde bulunan “6698 

Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”’nu 

kullanabilirsiniz. 

C-BAġVURUDA YER ALMASI GEREKEN BĠLGĠLER 

Başvurunuzda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

Adınız ve Soyadınız  

T.C. Kimlik Numaranız 

Yabancı Uyruklu Ġseniz Uyruğunuz, Pasaport No veya Varsa Kimlik Numaranız 

Yazılı BaĢvuru Yapılacak Ġse Talep Formunun Altında Islak Ġmzanız 

KVKK 11. Madde uyarınca Talebinizin Ġçeriği ve Talep Konusu 

Size UlaĢım Sağlayabileceğimiz Telefon ve Faks Numarası/Numaraları 

Size UlaĢım Sağlayabileceğimiz E-Posta Adresiniz 

 Tebligata Esas YerleĢim Yeri veya ĠĢ Yeri Adresi  

 

          Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim 

ġirketi 


