
S.P.AC. MÜH. ELEKTRONİK BİLG. İNŞ. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş   
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN  

AYDINLATMA METNİ  
 

Türkiye’de kurulu S.P.A.C. MÜH. ELEKTRONİK BİLG. İNŞ. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. (“Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz 
kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren 
amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle 
kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, 
yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve 
KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, 
sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.  
 

KİŞİSEL VERİ 
KATEGORİZASYONU  

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA 

Kimlik Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, 
T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, 
cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi 
numarası, SGK numarası, imza bilgisi v.b. bilgiler 

İletişim Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi 
bilgiler 

Görsel /İşitsel Bilgi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve 
kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses 
kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan 
veriler 

Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; Şirketimiz ile Müşterileri, İş Ortakları ve Tedarikçileri 
arasındaki hukuki ilişki kapsamında yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, 
belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN 
numarası gibi veriler 

Talep/ Şikayet 
Yönetimi Bilgisi  

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin 
alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler 

 
 
1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 
 
Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, satın aldığı veya sağladığı mal ve hizmetler çerçevesinde, satın 
alınan mal ve hizmetlerden kaynaklanan yükümlük ve edimlerin ifası, tedarikçi ve iş ortağı ilişkilerinin düzenlenmesi, 
şirket idari ve finansal politikaları doğrultusunda ve bu politikalarına uygun şekilde operasyonlarının yürütülmesi ve 
Kanundan kaynaklanan sair yükümlülüklerin ifa edilebilmesi adına Kişisel Verileriniz elden, e posta ile, posta ile 
elektronik ya da fiziki olarak Şirket tarafından ilgili departmanları kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan 
yöntemlerle toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir.  
 
Kişisel veriler aşağıdaki amaç ve koşullarla sınırlı olarak işlenmektedir: 
 

• Mal ve hizmet alım – satım ilişkisine ilişkin edim ve yükümlülüklerin ifası, 

• Müşteri, Tedarikçi & İş Ortağı ilişkilerinin ve işin düzenlenmesi, 

• Kanuni ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 



• Taraflar arasında akdedilen sözleşmelerin gereği gibi yerine getirilmesi, 

• Mali ve finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, kayıtların tutulması, 

• Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması, 

• İdari ve İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, 
 
Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi belirtilen amaçlarla işlemektedir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen 
işleme faaliyetinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini 
karşılamıyor  olması halinde ise, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirketimiz tarafından ilgilinin açık rızası temin 
edilmektedir. 
 
2.KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI 
 
 Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak 
üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.  
 
2.1 Kişisel Verilerin Aktarılması  
 
Kişisel veriler, veri işleme amaçları doğrultusunda, veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde üçüncü kişilere 
aktarılabilmektedir. Veri Sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerin varlığı durumunda kişisel veriler üçüncü 
kişilere aktarabilir:  
 

• Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, 

• Veri Sahibi’nin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri 
sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;  

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait 
kişisel verinin aktarılması gerekli ise,   

• Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, 

• Kişisel veriler, Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, 

• Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise, 

• Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için 
kişisel veri aktarımı zorunlu ise, 
 
2.2 Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları 
 
Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:  
 
(i) Şirketimiz yetkililerine ve Yönetim Kuruluna,  
(ii) Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,  
(iii Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.  
 
 
3.KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI  
 
Kişisel veriler; Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı 
ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının 
yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilmektedir. 
 
3.1 Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması  
 
Kişisel veriler, veri işleme amaçları doğrultusunda Veri Sahibinin açık rızası var ise veya Veri Sahibinin açık 
rızasının olmadığı durumlarda aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda yurt dışına aktarabilmektedir:  
  

• Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, 



• Veri Sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri 
sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;    

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait 
kişisel verinin aktarılması gerekli ise, 

• Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, 

• Kişisel veriler, Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, 

• Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise, 

• Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için 
kişisel veri aktarımı zorunlu ise. 

Bu bağlamda Şirketimiz yukarıda sayılan meşru haller içerisinde yurt dışına veri aktarabilmektedir. Bu haller dışında 
aktarım yapılmadan önce ilgilisinden açık rızasını talep etmektedir.  

 
4.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ 
 
 Kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. 
Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. 
Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya 
dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona 
ermiş; ilgili mevzuat ve Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca 
olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya 
savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri 
sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı 
konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda 
saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması 
gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel 
veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 
 
5. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ 
 
Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti 
silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler alınmaktadır. Kişisel verilere, erişim yetkisi 
bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır.  
 
Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün 
olmayacağı şekilde kurgulanır. Yetkilendirilmiş kişiler gereken güvenlik kontrollerinden geçirilir. Ayrıca bu kişiler, 
görev ve sorumlulukları hakkında eğitilir. Kişisel verilere erişim kayıtları teknik imkânlar elverdiği ölçüde tutulur ve 
bu kayıtlar düzenli aralıklarla incelenir. Yetkisiz erişim söz konusu olduğunda derhal soruşturma başlatılır. Kişisel 
verileri işleyen Şirketimiz çalışanları, işlenen verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki yükümlülüklere 
uyar:  
  

• Kişisel verilerin korunmasına ilişkin konularda hukuka uygun ve dürüst davranma, 

• Kişisel verileri doğru, tam ve eksiksiz işleme, 

• Güncelliğini kaybeden kişisel verilerin güncellenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapma, 

• Kişisel verilerin işlenmesinde herhangi bir hukuka aykırılık fark ettiğinde ilgili yöneticiyi bilgilendirme,   

• Kişisel verilere ilişkin kanuni hakların kullanılabilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapma.  
 
6.VERİ SAHİBİNİN KANUNİ HAKLARI VE BUNLARI KULLANMA YÖNTEMLERİ  
 
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 
 
Şirketimiz hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek, kişisel 
verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, kişisel verilerin yurtiçi 
veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.  



 
Ayrıca, Şirketimizden yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış 
olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. 
 
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok 
edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketimizden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya 
aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha 
talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca 
değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep 
edebilirsiniz. 
 
Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar 
çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 
 
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep 
edebilirsiniz. 
 
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirketimiz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret 
alınabilir.   
 
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketimiz internet adresinde bulunan başvuru 
formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya 
da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize   
teslim etmeniz gerekmektedir. Şirketimiz tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, Şirketimiz 
tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek 
doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirketimizde kayıtlı olan 
e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirketimizde kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak 
size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.  
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