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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 

           Değerli Müşterimiz, bu aydınlatma metni,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün 

Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri 

sorumlusu sıfatıyla ESER KİREMİT TUĞLA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET 

LTD.ŞTİ. (Bundan sonra “ŞİRKET” olarak adlandırılacaktır.)  tarafından hazırlanmıştır. 

           “ŞİRKET” ne iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, kişisel veriyi edinme 

amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai 

hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin 

işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik 

düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını 

beyan ederiz. 

1-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI 

            Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “ŞİRKET” veya gerekli güvenlik 

tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından;  

 

*  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

*  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

*  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini  

*  Ticari /Sözleşmesel ilişki kapsamında işlem ve faaliyetleri yürütmek ve mali 

ve hukuki yükümlülükleri yerine getirme 

* Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime 

geçilmesi, 

            * Talep / Şikayetlerin Takibi 

            * Üretici sorumluluğu kapsamında garanti yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesi 

* “ŞİRKET”nin kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve  

standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla. 

* Ödemeler ile ilgili olarak bilgilerin kayıt altına alınması ve takip edilmesi, 

* Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla, 

* Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 

*  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

*  Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

*  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
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*  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

*  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 

* Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

* İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

* Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi 

           * Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini  

* Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, 

* Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi 

amacıyla(Vergi    Mevzuatı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Borçlar Hukuku 

Mevzuatı, Ticaret Hukuku Mevzuatı, Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun, Elektronik İletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar). 

* Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum 

ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla, 

* Kanunda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi. 

 

amaçlarıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 4. 

maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebilecektir. 

2-HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

       Hizmetlerimizin devamlılığı için  Görsel Veri, Kimlik Verisi, İletişim 

Verisi, Finansal Veri,  Müşteri Verisi, Müşteri İşlem Verisi, Özel Nitelikli Kişisel Veri, 

Pazarlama Verisi, Talep ve Şikâyet Yönetimi Verisi,  Fiziksel Mekan Güvenlik Verisi 

tarafımızca işlenebilmektedir. 

      Tarafınızca Sağlanan Kişisel Veriler: Ad-soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik 

numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adres, fotoğraf, video kayıtları, kurumsal 

e-posta aracılığı ile ya da kayıt edilen  verileridir. 

      Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Otomatik arama makineleri, görüntü  

cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel 

Verilerinizden oluşmaktadır. 

       Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: Sosyal medya araçları, iş 

ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin, daha önce vermiş olduğunuz 

izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş üyelik hesap bilgileri, satın 

alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçlarına dair  Kişisel 

Verilerinizdir.       
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3-ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

        Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi 

içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, 

felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, 

vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza 

mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile 

biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir. 

       Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, 

profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel 

verilerinizi paylaşmamanızı öneririz. 

           4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

                Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen usul ve esaslar 

çerçevesinde  “ŞİRKET”  tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda,  

tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da 

otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü, görsel ya da elektronik ortamda 

toplanabilmektedir.  

                 Kişisel verileriniz  “ŞİRKET” olarak müşterilere, iş ortaklarına, tedarikçilere ve 

hissedarlara daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ticari/akdi ilişkinin başlaması 

ve sürdürülebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen 

yasalar çerçevesinde sunulabilmesi, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın 

tesisi, kullanılması veya korunması kapsamında toplanmaktadır.  

5-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM 

AMAÇLARI 

 

       Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak 

ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme usul ve esasları 

çerçevesinde  “ŞİRKET” tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve 

belirtilen gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir: 

* Bankalar, Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve 

hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru 

menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde  
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* Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki 

yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, 

* Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi 

sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer 

kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine 

getirebilmemiz, 

* Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin 

geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi amaçları 

ile, 

* “ŞİRKET” adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti 

ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama 

alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi 

gereken konularda destek veren) firmalarla, 

* Gerektiği durumlarda teslimat/iadesi yapılabilmesi amacıyla lojistik/kargo 

firmalarıyla. 

 *  Siparişlerinizin işleme konulması, hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin 

yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla hizmet 

sağlayıcılarıyla. 

6-İLGİLİ KULLANICI  

             İlgili Kullanıcı, Veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda 

kişisel verileri işleyendir.Kişisel Veri Sahibi, “ŞİRKET”  tarafından  

(yazılı,görsel,elektronik) kişisel verilerinin KVKK’nun 10/a gereğince elde edilmesi, 

depolanması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi,yedeklendirilmesi 

olmak üzere ne şekilde işlendiğine dair bilgileri, Veri Sorumlusu “ŞİRKET” tarafından 

aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen Muhasebe Finans 

Biriminden öğrenebilecektir. Kişisel Veri Sahibi , kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili 

bilgi alacağı birim ve sorumluyu tanımış ve kabul etmiş sayılır.  

7-KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN 

HAKLARINIZ 

           Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara 

sahip olduğunuzu bildiririz: 

*Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 

*Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, 
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*Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

*Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

*Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 

düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

*Kanun’a 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 verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 

uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

           Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, 

www.eserkiremit.com.tr/kvkk’dan yada İnsan Kaynakları Departmanından 

ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan 

ulaşabilirsiniz. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, 

www.eserkiremit.com.tr/kvkk’dan yada İnsan Kaynakları Departmanından 

ulaşabileceğiniz “ŞİRKET” Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak iletebilirsiniz. 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız 

ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi 

halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre 

tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

ESER KİREMİT TUĞLA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. 

Adres:  Ulukavak Mahallesi İskilip Caddesi No: 54 ÇORUM/Merkez 

Tel: 0(364) 213 11 21-0(544) 226 66 99 

E - Posta : info@eserkiremit.com.tr  

Web Adresi: www.eserkiremit.com.tr 
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