
 
 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU 

SÜRECİ 

 

KİŞİSEL VERİLERİN 

İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ 

 

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri 

sorumlusu olarak Efe Teşhir Ekipmanları San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından aşağıda 

açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; 

https://efeteshirekipmanlari.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi   adresinden Efe Teşhir 

Ekipmanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

 

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir? 

 

 Ürün ve hizmetler ile satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması, 

 Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni kullanım                

alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve Şirketin 

tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, 

 Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi 

 İletişim yollarının yönetimi, 

 Randevu, yerinde tanıtım ve satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi, 

 Şirket'in ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası 

 Talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, 

 Etkinlik ve eğitimlerin düzenlenmesi ve katılımcıların belirlenmesi, 

 Yetkili servis süreçlerinin yürütülmesi, 

 Müşteri memnuniyetinin arttırılması, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi, 

 

Amaçları ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebepler kapsamında işlenecektir. 

 

Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir? 

 

Toplanan kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verileriniz ; açık rızanızı vermeniz halinde 

kampanya, çekiliş ve yarışmaların gerçekleştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, 

marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi, pazar araştırması ve anket süreçlerinin 

gerçekleştirilmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım 

alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi ve bu kapsamda sizin iletişim 

kurulmasını tercih ettiğiniz paylaştığınız iletişim kanalına reklam, promosyon, kampanya ve 

benzeri iletiler gönderilmesi ve bu amaçla hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması 

amaçlarıyla ilgili açık rızanız kapsamında işlenebilecektir. 

 

 

https://efeteshirekipmanlari.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi


 
 

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabilir? 

 

Pazarlama faaliyetleri KVKK m. 5/2’de yer alan istisnalar kapsamında değerlendirilmediği 

için pazarlama faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizi işlemek için kural olarak her zaman 

onayınızı alıyoruz. Şirketimiz size ürün, hizmet, etkinlik, kampanya avantajları ve 

promosyonları hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirme gönderebilir. Amaçların 

gerçekleştirilmesi doğrultusunda bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu 

kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 

çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir? 

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, çağrı 

merkezi, mobil uygulama, sosyal medya, telefon, Şirket içi sistemlerden ve fiziki ortamda 

bayi ve yetkili servis kanalıyla aşağıdaki hukuki sebepler ile toplanmakta ve işlenmektedir; 

 

Ürün ve hizmetler ile satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması ve hizmetlerin sağlanması, 

müşteri kartı oluşturulması ile randevu, yerinde tanıtım ve satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi 

amaçları ile sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak, 

 

Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlememizin zorunlu olması, hukuki haklarımızı 

kullanma ve aleyhimize açılan hukuki taleplere karşı savunma yapma, 

 

Sizinle sözleşme kurmamız, sözleşmenin ifa edilmesi ve yükümlülüklerimizi bir sözleşme 

kapsamında yerine getirmemiz gereken durumlarda, 

 

KVKK ve sair mevzuat uyarınca açık rızanızı almamız gereken durumlarda rızanıza istinaden 

işliyoruz. 

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

 

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu 

bildiririz: 

İlgili kişi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip 

olduğunuzu bildiririz: 

 

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 

ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme,  

 



 
 

 

6. KVK Kanunu 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, 

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 

 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda 

Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 

Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret 

alınabilecektir. 

 

EFE TEHİR EKİPMANLARI SAN. LTD. ŞTİ. İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 

 

1. Başvuru Yöntemi 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde 

sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu 

form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz. 

 
BAŞVURU 

YÖNTEMİ 

BAŞVURU 

YAPILACAK 

ADRES 

BAŞVURUDA 

GÖSTERİLECE

K BİLGİ 

 

 

Yazılı Olarak 

Başvuru 

Islak imzalı 

şahsen başvuru 

veya 

Noter vasıtasıyla 

 

ADRES 

Zarfın/tebligatın 

üzerine “Kişisel 

Verilerin 

Korunması 
Kanunu 

Kapsamında Bilgi 

Talebi” 

yazılacaktır. 



 
 

 

 

Kayıtlı 

Elektronik 

Posta (KEP) 

Yoluyla 

 

Kayıtlı elektronik 

posta (KEP) 

adresi ile 

 

 

KEP ADRESİ 

YAZILACAK 

E-posta’nın konu 

kısmına “Kişisel 

Verilerin 
Korunması 

Kanunu Bilgi 

Talebi” 

yazılacaktır. 

 

 

Sistemimizde 

Bulunan Elektronik 

Posta Adresi ile 

Başvuru 

Şirketimizin 

sisteminde kayıtlı 

bulunan elektronik 

posta adresiniz 

kullanılmak 

suretiyle 

 

 

…………..hs02.kep.tr 

E-posta’nın konu 

kısmına “Kişisel 

Verilerin 

Korunması 

Kanunu Bilgi 

Talebi” 

yazılacaktır. 

 
Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki 
alanları doldurunuz. Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arcelikpazarlamaas@arcelikpazarlama.hs02.kep.tr
https://efeteshirekipmanlari.com.tr/assets/documents/kisisel-verilerin-korunmasi-basvuru-formu.docx
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