
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

KAPSAMINDA 

            İZ GRANİT MAD. LOJ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.    

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ  

Amaç 

İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic . Ltd. Şt i.  (“Ş irket”) ,  gerçek kişi  müşteri ler ine 

ait  kişisel veri ler in 6698 sayı l ı Kiş ise l Veriler in Korunması Kanunu (“KVKK 

Kanunu”) ve sair  mevzuat hükümlerine uygun şeki lde işlenmesini amaçlamaktadır .  

Şirket imizin gerçek kiş i müşterisi  olmanız sebebiy le Ş irket imiz e  

bild irdiğin iz/b ildireceğiniz ve/veya Şirket imizce har icen herhangi bir yoldan 

temin edilen kişisel veri ler iniz Şirket imiz tarafından “Veri Sorumlusu” s ıfat ıy la;   

• Kiş ise l veri ler in iz i işlenmeler ini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç i le  

bağlantıl ı ,  s ınır lı ve ölçülü şekilde,  

• Şirket imize bild ird iğiniz veya bildir ild iği şekliy le kiş ise l veri ler in doğruluğunu 

ve en güncel hal ini koruyarak,  

• Kaydedi leceğini,  depolanacağını,  muhafaza edileceğin i,  yeniden düzenleneceğini ,  

kanunen bu kiş ise l veri ler i ta lep etmeye yetki li olan kurumlar i le pay laş ı lacağını  

ve KVKK Kanunu’nun öngördüğü şa rt larda,  yurt iç i  üçüncü kiş ilere aktarı lacağını,  

devredi leceğini,  s ınıf landır ı lab ileceğin i ve KVKK Kanunu’nda say ı lan sair  

şekil lerde işlenebi leceğini ve KVKK Kanunu’nda say ılan diğer iş lemlere tabi  

tutulabi leceğini bi ld ir ir iz.  İşbu Aydınlatma Metni ile İz Granit  Mad. Loj . İnş. San.  

Ve Tic. Ltd. Şt i. tarafından yürütülen faa l iyet ler in KVKK Kanunu’nda yer alan  

ilkeler le uyumlu olarak sürdürülmesi ve gel işt ir i lmesi benimsenmişt ir .   

Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Veri lerinin Toplanması ve Usulü  

Şirket imiz,  kiş ise l veri ler in izi  işbu Aydınlatma Metni’nde bel irt ilen amaçlar  

doğrultusunda iş leyecekt ir .  Kişisel veri ler inizin iş lenme amacında herhangi bir  

değişiklik olması halinde tarafın ızdan ayrıca iz in al ınacaktır .  Ş irket imiz taraf ından  

toplanan ve kullanı lan, müşter ilere a it  k işisel veri ler özel lik le şun lard ır :   

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgi ler in bulunduğu ver i grubudur.  

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Vergi Kimlik No, Vergi Dairesi .  

(İşbu veri ler 30 y ıl saklanmaktadır .)  

 

 

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanı labi lecek veri grubudur.  



Telefon numaras ı,  Mai l adres i ,  Adres, Tesl imat Adresi.  

(İşbu veri ler 30 y ıl saklanmaktadır .)  

Hukuki İşlem:  

Dava ve icra dosya durumu.  

(İşbu veri ler 30 y ıl saklanmaktadır .)  

Müşteri İşlem: Bu veri kategoris i  Çağrı merkezi kayıt lar ı,  Fatura, senet , çek 

bilg i ler i,  Gişe dekontlar ındaki bi lg i ler ,  Sipariş bi lg is i,  Talep bilg is i  g ibi ver i  

türlerin i ifade etmektedir .  

Çek-senet bilg iler i,  Yapı lan İş Sürec i,  Sipariş sürec i.  

(İşbu veri ler 30 y ıl saklanmaktadır .)  

Finans: Kişin in finansal bi lg i ler inin bulunduğu ver i grubudur.  

IBAN, Çek-Senet tutarlar ı,  F inansal Prof il,  Kredi ve Risk Bi lgi ler i,  F indeks Notu  

Banka Hesap No, Kredi Kart ı bilgisi  

(İşbu veri ler 30 y ıl saklanmaktadır .)  

Kişise l ver iler iniz, gerek sözleşme i lişkis i nin kurulmasından önce gerekse  

sözleşme il işkisin in kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirket imize ibraz 

etmiş olduğunuz ve üçüncü kiş ilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu 

kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bi lg i belge ve doküman ara c ıl ığ ı i le  

kanun larda öngörülen nedenlerle fizikse l  veya elektronik ortamlar ve Şirket  

binalarına yerleşt ird iğimiz kameralar aracı l ığıy la toplanmaktadır .   

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler  

Kişise l ver iler iniz, Gel ir  Vergis i Kanunu,  Kur umlar Vergisi Kanunu, Damga 

Vergis i Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve yukarıda say ılan  

mevzuatla sın ır l ı olmamak kaydıy la yasa l yükümlülüklerin ve gerekl il ikler in yerine 

get ir i lmesi,  hizmet sözleşmesinin kurulması ve i fası,  ilgi l i k iş inin  temel hak ve  

özgür lüklerine zarar vermemek kaydıy la İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. 

Şt i. ’nin  meşru menfaat ler i için gerekl i olması ve KVKK madde 5 ve 6 hükümlerine  

uygun olarak kanunlarda aç ıkça öngörüldüğü hal lerde iş lenmektedir .  Kiş ise l  

Veriler iniz, Şirket imiz taraf ından aşağıda belirt i len amaçlar doğrultusunda ancak 

bunlar la s ınır l ı olmamak kaydıy la iş lenebil ir ;   

• Müşteri yetki li çal ışan bilg i ler inin s isteme kaydedilmesi,   

• Yetkil i kamu kurum ve kuruluş lar ına zorunlu raporlamalar ın yapı lması,   

• Müşteri hizmet değerlendirme ve takip süreçlerinin yürütülmesi,   

• Müşteri portföy çalışmalar ının gerçekleşt ir ilmesi,   



• Hizmet sat ış ve pazarlamaları için gerekl i pazar araşt ırmalar ının yapı lması,   

 • Hizmet ve ürünler in pazar lama ve sat ış faa liyet ler inin yürütülmesi ,   

• İş ortakları ve tedarikçi ler i le olan i lişkile r in yönetilmesi.   

Kişise l ver iler in iz, i lg i li mevzuatta bel irt ilen veya işleme amacın ın ortadan  

kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreler i  

kadar muhafaza edilecektir .  Kişisel veri ler iniz saklama süreler ine il işkin ayrınt ı l ı  

bilg i İz Granit  Mad. Loj. İnş.  San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  şirket envanteri ve Verbis  

kay ıt  sisteminde bulunmaktadır .  

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması  

Kişise l veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esas lar KVKK Kanunu’nun 8. ve  

9. maddeler inde düzen lenmiş olup, i lg il i k iş inin  kişisel ver iler i ve  açık r ızanız 

halinde özel nite l ik l i kiş ise l veri ler i yurt iç i  üçüncü kiş i lere aktarı lab ilmektedir .  

Hizmetler in yerine get ir i lmesi iç in, kiş ise l veri ler iniz Kanun ve sa ir  mevzuat ile  

kanun lara i lişkin sair  yönetmelikler ,  denetleyici ve düzen leyic i kurum ve 

kuruluş lar ın düzen lemeleri i le kamu otoriteler inin zorunlu kı ld ığı hal ler dâhi l  

olmak fakat bunlarla sın ır l ı olmamak üzere,  İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. 

Ltd. Şt i.  tarafından iş lenebilecek, şirket imizin hizmet ald ığı üçüncü kiş i ler ,  yetki l i  

kamu kurumlar  ve kuruluş lar ,  anlaşmalı olduğumuz kamu kurumlar ı ve kuruluş lar  

hukuki uyuşmazl ıklar ın çözümü amacıyla  avukatlar ,  vekâlet i lişkis i içerisinde 

olduğumuz gerçek ve tüze l kişi ler ,  iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kiş iler le  

paylaşı lab ilecektir .  Ancak, her halükarda ist isna hal ler i hariç olmak üzere özel  

nitelikl i kişisel veri ler i lgi li k iş inin aç ık r ızası o lmaksız ın aktarı lamaz. İz Gran it  

Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  kişisel veri ler i yurt içinde gerekl i şart lar  

sağlandığı zaman aktarabileceği g ibi ilgi l i Kanun ve mevzuatta öngörülen şart lara 

uygun olarak ve gerekl i bütün güven lik önlem ve tedbir ler i a larak yurt dış ında 

bulunan üçüncü kiş ilere de aktarabi l ir .   

Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizl iliğinin Sağlanması  

Şirket imiz, KVKK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, iş lemekte olduğu 

kişisel ver iler in hukuka ayk ır ı olarak iş lenmesini ve kiş ise l veri lere hukuka aykır ı  

er işi lmesini önlemek, kiş ise l veri ler in muhafazas ını sağlamak iç in uygun güvenl ik 

düzey ini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbir ler i  

almaktadır .   

Kişisel Veri lerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere 

Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler :  

• Teknolojinin imkân verdiği ölçüde tekn ik önlemlerin al ınması,   

• Teknik konularda uzman kişi ler taraf ından destek al ınması ,   

• Düzenli aral ıklar la al ınan önlemlerin uygulanmasına yönelik denetim yapı lması,   



• Güvenliğ in sağlanması için gerekl i yazı lım ve alt  yapının oluşturulması,   

• Şirket bünyesinde işlenmekte olan ver ilere  erişimin s ınır landır ı lması,   

• Kişise l veri ler in güvenl i bir  biçimde saklan masın ı sağlamak iç in hukuka uygun 

bir şekilde yedekleme programının kul lan ılması,  Virüs koruma sistemlerin i içeren  

yazıl ımların kul lan ılması .   

İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  kişisel ver iler inizi korumak amacıyla  

her türlü tekn ik, teknoloj ik güvenl ik önlemlerini almış olup olası r isklere karş ı  

kişisel ver i ler inizi koruma alt ına a lmışt ır .   

Kişisel Veri lerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere 

Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler :  

• KVKK Kanunu’na i l işkin ş irket ça lışanlar ının eğit ilmesi ve bi l inçlendir ilmesi,   

• Kiş ise l ver i aktar ımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel ver iler in  

aktar ıldığı kiş iler i le akdedi lmiş sözleşmelere kişisel ver iler in aktarı ld ığ ı taraf ın  

veri güvenliğ ini yerine get ireceğine i lişkin kayıt  eklenmesinin sağlanması,   

• KVKK Kanunu’na uyum iç in yerine get ir ilmesi gerekenler in tespit  edi lmesi ve  

uygulamalar ı iç in iç polit ika lar ın hazır lanması,   

 

Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yol larla İfşası Durumunda Alın acak 

Tedbirler :  

İşlenen kişisel veri ler in kanuni o lmayan yol lar la başkaları taraf ından elde edilmesi  

halinde, Ş irket imiz bu durumu en kısa sürede ilgi l i k iş iye ve Kurul’a bild irecektir .   

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmes i :  

KVKK Kanunu’nun 7. maddesi uyar ınca, kişisel ver iler in ilgi l i mevzuata uygun 

olarak işlenmiş olmasına rağmen, iş lenmesini gerekt iren sebeplerin ortadan  

kalkması hal inde kiş ise l ver iler re’ sen veya ilgi l i k iş inin ta lebi üzerine Ş irket imiz 

tarafından s il inir ,  yok edi l ir  veya anonim hale get ir il ir .  Bu hususa il işkin usul ve  

esas lar KVKK Kanunu ve bu Kanun dayanak a lınarak o luşturacak ikinc il mevzuata 

göre yerine get ir ilecektir .   

 Müşteri’nin Sahip Olduğu Haklar :   

KVKK Kanunu’nun 11. maddesi uyar ınca, Şirk et imize başvurarak kiş ise l  

veri ler iniz hakkında aşağıdaki konulara il işkin taleplerde bulunab il irs iniz:  

a. Kiş ise l ver iler inin iş lenip işlenmediğini öğrenme,  

b. Kişisel ver i ler i işlenmişse buna i l işkin bi lgi ta lep etme,  



c. Kişise l veri ler in in işlenme am acı ve  bunların amacına uygun kullanı lıp  

kullanı lmadığını öğrenme,  

d. Kiş ise l veri ler in in yurt içinde aktarı ld ığ ı üçüncü kişi ler i öğrenme,  

e. Kiş ise l ver iler inin eksik veya yanl ış  işlenmiş olması halinde bunlar ın  

düze lt i lmesini isteme ve bu kapsamda yapı lan işlemin kiş ise l veri ler in aktar ıldığ ı  

üçüncü kişi lere bildir ilmesini isteme,  

f.  Kişisel veri ler in in iş lenmesin i gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 

bunlar ın sil inmesin i,  yok edilmesini veya anonim hale get ir i lmesini isteme ve bu 

kapsamda yapı lan işlemin kişisel veri ler in aktarıld ığı üçüncü kişi lere bildir ilmesin i  

isteme,  

g. İşlenen kiş ise l veri ler inin analiz edi lmesi suret iyle i lg i li k iş inin aleyhine bir  

sonucun ortaya çıkmasına it ir az etme,  

h. Kişise l veri ler inin kanuna aykır ı olarak işle nmesi sebebiyle zarara uğraması  

halinde zarar ın gider ilmesini ta lep etme.  

Şirket imiz, KVKK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru talepler inizi ,  

talebin nitel iğ ine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuç landır ı lacakt ır .  

Ancak, iş lemin Şirket için ayrıca bir maliyet i gerektirmesi hâlinde, Kişisel Veri ler i  

Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esas ları Hakkında 

Tebliğ'de belir lenen tarifedeki ücret al ınab i lir .   

 İşbu Aydınlatma Metni,  gerekli görüldüğü hallerde  Şirket imi z tarafından revize  

edileb il ir .   

 

YUKARIDA YAZILI OLAN “AYDINLATMA METNİ”Nİ OKUDUM, 

ANLADIM VE ONAYLIYORUM.  

 

 

 

 


