
AYDINLATMA METNİ 

İnelsan İnşaat Elektrik Sanayi Ticaret A.Ş (“İnelsan A.Ş” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu‟nun („‟KVKK‟‟) 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında 

bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz 

 Veri Sorumlusu ve Temsilcisi KVKK uyarınca, İnelsan A.Ş olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel 

verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde 

işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin 

verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3.kişilere açıklayabilecek /aktarabileceğiz.  

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Verisi 
Ad, soyadı, kimlik bilgileri (Gerçek kişilerde) 

Firma bilgileri Ünvan, V.D. V.No. (Tüzel kişilerde) 

İletişim Verisi 
Telefon No. (Mobil veya sabit) , Fax No. adres, 

e-posta adresi 

Finansal Veri Banka bilgisi 

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kimlik fotokopisi (fotoğraf) (Gerçek kişilerde) 

Diğer İmza 

  

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar 

doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu 

kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine 

getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu‟nun 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı 

maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 
Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir. 

Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve şart ve koşullarının yerine getirilmesi ve hukuki 
yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için; 

 Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket‟e temin edilen mal ve hizmete ilişkin 

işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü 

ve değerlendirmesi 

 Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi, cari kart oluşturulması ve ödeme / tahsilat 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

 Tedarikçi adına düzenlenen senet veya çeklerin teslim alınması ve ciro edilmesi yoluyla 

ödenmesinde kullanılan bilgiler. 

 İşçiye ihtiyaç duyulması halinde hizmet alınması 



  

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; 

 Onaylı tedarikçi ve müşteri listesi oluşturulması 

Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep 
edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir. 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde 
kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket‟in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki 

içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket‟in  ortağı olan şirket ve 

onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir. 

YURT DIŞINA VERİ AKTARIMI 

İnelsan A.Ş  tarafından kişisel verileriniz, KVKK‟nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza 

temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin 

edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) 

tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde 

yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye‟deki 

ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım 

açısından Kurul‟un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.  

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni‟nde aşağıda düzenlenen 

yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde 

ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, 

Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel 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, 

 KVK Kanunu‟nun 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 sahiptir. 



KVK Kanunu‟nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili 

talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu‟nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize 

iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, 

başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede 

Şirketimize KVK Kanunu‟nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak 

başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu‟nun 11. 

maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren 

talebinizi, kisiselveri@inelsan.net adresine e-posta yoluyla veya bizzat İlkbahar Mah. 606.Cad. No:18 

Çankaya/ANKARA adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz. 

 


