
 

 

 

KVKK MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 

 

İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  

(“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatına haiz Gürsan Alüminyum İmalat San. 

Ltd. Şti. (‘’GÜRSAN’’) olarak kişisel verilerinizin hangi amaçla, kimlere, ne 

şekilde, hangi hukuki sebeple işlendiği, saklandığı, sınıflandırıldığı, aktarıldığı 

hakkında sizlerin aydınlatılması için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin 

işlenmesi sürecinde uymakla yükümlü olduğumuz mevzuat doğrultusunda 

gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktayız. İnternet sitemizde bulunan Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu hakkındaki politikalarımız aracılığıyla süreç 

hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.  

 

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Anlama Gelmektedir ?  

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri 

kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 

edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 

düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle 

getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler 

üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.  

 

2. Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz ? 

GÜRSAN ile tarafınızla olan yahut yetkilisi ya da çalışanı olduğunuz firma 

arasındaki ticari ilişki dolayısıyla kişisel verileriniz aşağıda belirtildiği şekilde 

işleme amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.  

 

Kişisel Veri Açıklama 

Kimlik Bilgisi Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne 
adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, belge seri 
no, cilt no, cinsiyet, medeni durum gibi bilgileri 
içeren ehliyet, nüfus cüzdanı, mavi kart, çalışma 
belgesi, ikamet izni, pasaport gibi belgeler ile vergi 
numarası, imza bilgisi, fotoğraf, imza bilgileri 

İletişim Bilgisi  Telefon numarası, adres, e-mail adresi, KEP adresi 

Fiziksel Mekân Güvenlik 
Bilgisi 

Fiziksel mekâna giriş ve çıkışta alınan kart ya da 
parmak izi bilgileri, fiziksel mekânın içerisinde kalış 
sırasında güvenlik kamerası ile alınan görüntüler  

İşlem Güvenliği Bilgisi Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, 
hukuki ve ticari güvenliği sağlamak için işlenen 
kişisel veriler ile IP adres bilgileri, log kayıtları, web 
ya da program giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola 
bilgileri 

Finansal Bilgi  Banka bilgileri 

 

 

 

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak ve Nasıl 



 

 

İşlemekteyiz ? 

GÜRSAN tarafından kişisel verileriniz KVKK'nın 4. Maddesi uyarınca hukuka ve 

dürüstlük kurallarının öngördüğü şekilde, işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı 

ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlarla 

KVKK'nın 5.Maddesi uyarınca açık rızanıza dayalı olarak veya veri işlemenin 

kanunlarda açıkça öngörüldüğü, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 

doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olduğu, hukuki 

bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu 

olduğu, kişisel verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu, bir hakkın 

tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu veya 

temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz 

için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, açık rızanız olmaksızın 

işlenmektedir.  

 

Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, satın alınan mal veya 

hizmetler kapsamında tarafınızla ya da yetkilisi/çalışanı olduğunuz firma ile 

akdedilen sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen ve mevzuattan kaynaklanan 

yükümlülüklerimiz sebebi sözleşme, teklif, sipariş oluşturulması, cari kart 

açılması, tedarikçi kaydı oluşturulması, ödeme ve faturalama süreçlerinde fiziki, 

elektronik posta, posta ile GÜRSAN tarafından ilgili departmanları kanalıyla 

otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmekte ve 

işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesinde başta Anayasa, KVKK ve 

ilgili mevzuat ile internet sitemizde yer alan ''Kişisel Verilerin Korunması ve 

İşlenmesi Politikası''nda belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine 

uygun davranmaktadır.  

 

4. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşlemekteyiz ? 

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir :  

• Şirketin Türk Ticaret Kanunu da dahil mevzuattan kaynaklanan 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi  

• Şirket faaliyet ve ihtiyaçları doğrultusunda satın alma ve tedarik ilişkilerinin 

oluşturulması ve takibi  

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 

• Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi 

• Tesis ve sistem güvenliğinin sağlanması 

• Şirket politikalarının uygulanması 

 

5. Kişisel Verilerinizi Nasıl Aktarmaktayız ?  

Kişisel verilerinizi,  KVKK’nın 4. Maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9. 

Maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak 

işlenme amaçları ile ölçülü ve sınırlı olmak kaydıyla mevzuat gereği yetkili 

kurum ve kuruluşlara, yurtdışında ve yurtiçinde yer alan bilgi teknolojileri, 

bulut bilişim, güvenlik de dahil olmak üzere şirketimizin destek veya hizmet 

aldığı tüm iş ortakları, danışmanlar, denetim firmaları olmak üzere üçüncü 

kişilere sözleşmenin ifası ve yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle  

 

 

aktarmaktayız. Kişisel verileriniz, şirket faaliyetlerinin yürütülmesi ve idaresi 



 

 

için kullanılan sunucu, program, veri tabanı ve uygulamalara 

kaydedilmektedir. Anılan sunucu, program, veri tabanı ve uygulamalara bilgi 

işlem ve teknolojileri konusunda destek alınan ve gizlilik taahhüdü altında olan 

iş ortağımızın sistemdeki arızalara müdahale edilmesi, iyileştirme ve güvenliğin 

sağlanması faaliyetleri çerçevesinde erişmektedir. 

 

6. Kişisel Verilerinizin Güvenliğine İlişkin Hangi Tedbirleri Almaktayız ? 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, bu verilere hukuka 

aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını 

sağlamak amacıyla gerekli tüm fiziki, idari ve teknolojik tedbirleri almakta ve 

periyodik olarak güncellenmekteyiz. 

 

7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir ? 

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kişisel verilerinizin 

işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi 

talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında kişisel 

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya 

yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK 

mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına 

itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 

uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  

 

8. Haklarınıza Yönelik Bize Nasıl Başvurabilirsiniz ? 

Aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 

belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu (Başvuru formunu 

www.gursan.com.tr adresindeki web sitemizden ya da şirketimizden fiziki olarak 

temin edebilirsiniz) doldurup imzalayarak şirketimize ücretsiz olarak, ıslak 

imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile GÜRSAN İmalat San. 

Ltd. Şti. ‘’Akçaburgaz Mah. Alkop San. Sit. B7 Blok No:15 Esenyurt/İSTANBUL'' 

adresine ya da 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca “güvenli 

elektronik imzanızla” imzalandıktan sonra export@gursan.com.tr e-posta 

adresine göndermeniz halinde şirketimiz başvurunuzu 30 gün içinde 

neticelendirerek talebi kabul etmekte veya gerekçesini açıklayarak reddetmekte 

ve cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirmektedir. 

 

YAYINLANMA TARİHİ : 01.07.2020 

 

 

 

 

 

 


