
 
 

 
 

GÜNEŞ ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA 
METNİ 

1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Genel Bilgilendirme  

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve 
özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri 
belirlemek amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanun’u 07.04.2016 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.  
 
2. Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme ve Veri Sorumlusunun Kimliği 
 
Detaylı kurumsal bilgileri aşağıda açıklananVeri Sorumlusu Güneş Elektrik Taahhüt Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi olarak, “ilgili kişilerin” kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere 
ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin 
şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla iş bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.  
 
Şirket: Güneş Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
Adres: Sanayi Mah. 6004. Cad. No:23 Kocasinan / KAYSERİ 
Tel: 0 (352) 222 46 00 - 0 (352) 320 07 73 
Fax: 0 (352) 320 07 83 
E-Posta: guneselektrik@hs03.kep.tr 

Güneş Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca kişisel verilerinizi iş bu aydınlatma metninde 
açılandığı çerçevede; işleyecek, kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, sınıflandıracak, 
mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere aktaracak ve toplama amacına uygun şekilde 
kullanacaktır. 
 
3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 
 
Kişisel verileriniz KVKK’nın 4. 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; hukuka ve 
dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü, doğru 
ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar için işlenecek olup, işlenen veriler, İlgili 
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. 
 
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından; şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, 
ulaştırılabilmesi ve sair bilgilendirmelerin yapılabilmesi , sizlere karşı olan 
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, müşteri ve tedarikçilerle iletişimin sağlanması 
,pazarlama aktivitelerinin gerçekleştirilmesi ,ilgili mevzuat uyarınca kamu kurumu 
kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi, kanunun emredici hükümleri gereğince 
emniyet birimleri gibi kamu kurumlarına bilgilerin verilmesi şeklindeki yasal 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yasal mevzuatın 
öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak, 
Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama 
faaliyetleri için yapılacak kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak, sair üçüncü 
kişilerin sunduğu kampaynlar hakkında sizleri bilgilendirmek ürün ve hizmetlerle ilgili 
finansal mutabakat sağlamak, ticari ilişkiler kurulması sözleşmeler imzalanması, denetim, 



 
 

 
 

finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, iş yerlerimizde iş 
güvenliğinin sağlanması ve acil durum yönetiminin planlanması, iş devamlılığı ve kayıtlar, 
belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere 
uymak, Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin 
gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla 
iletişim kurmak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize 
yönelik tarafınıza bilgi vermek, Siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. 
kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, Satış sonrası destek 
hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,  Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki 
taleplerin takibi iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin 
temin edilmesi, çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizi yerine 
getirmek; tedarik edilen ürünlerin takibi; işletmemizi ziyaret ettiğinizde güvenlik ve 
kimliğinizin tespiti amacıyla; şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat 
kurulması; ürün satın almanız halinde bu sözleşmenin ifası; Bilgi güvenliği süreçlerinin 
planlanması, denetimi ve icrası; Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi; 
Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi; Hukuk işlerinin takibi; İş faaliyetlerinin 
planlanması ve icrası; Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası;Şirketimizin 
ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması  

▪ Tedarikçi, distribütör, müşteri ve iş ortakları bakımından; tedarikçi , distribütör, müşteri ve 
iş ortakları ile iletişime geçilebilmesi, sözleşme süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi, ürün ve 
hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi, analiz ve raporlama yapılabilmesi, 
sistemlere kayıt yapılabilmesi, kimlik teyidi yapılabilmesi, Kanuni, adli/cezai takibat 
işlemlerinin yapılması amaçları ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilindeişlenebilecektir.Ayrıca, 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından 
doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer 
mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz işlenebilecek, Güneş Elektrik Ltd.Şti’ye ait 
fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de 
fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması  

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat, taraflar arasındaki ticari ilişki ve yukarıda sayılan 
diğer amaçlarla; Anlaştığımız hizmet sağlayıcı şirketler,  Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,  Resmi kurum ve kuruluşlar ile adli merciler,  
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bağımsız denetçi, Avukatlar, vergi danışmanları ve 
denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,  şirketimizde 
çalışmaya başlamanız halinde ilgili kanunların öngördüğü ölçü de işyeri doktoru , 
tedarikçiler,taraflar arasındaki ticari ilişkinin ve/veya sözleşmenin kurulması ya da ifası için 
gerekli görülmüş merciler, bankalar, ya da diğer kamu otoriteleri ile de paylaşılabilecektir. 
6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 
çerçevesinde aktarılabilecektir. 

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve/veya elektronik 
yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru 
amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, 



 
 

 
 

kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Bunun yanı sıra; bizimle 
irtibata geçmeniz, sözleşme ilişkisinin kurulması, işletmemizi ziyaret etmeniz, ticari faaliyet 
amacıyla irtibata geçmemiz için bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi, gibi şirketimizin ticari 
amacı çerçevesinde farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; ticari 
faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel 
verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 
amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve 
aktarılabilmektedir.Kişisel verileriniz; satış mağazalarımız, e-posta,veya diğer yollarla ya da 
iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki 
süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar 
aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle 
depolanmaktadır. Tarafınızla bize temin etmiş olduğunuz ve/veya güncellenebilen, aşağıda 
yer alan kişisel verileriniz işlenebilmektedir:  İsim, soy isim, TCKN,  Telefon numaranız, 
elektronik posta adresiniz, ev/iş/depo/firma adresleriniz gibi iletişim verileriniz, iş yerlerimize 
, ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz sözleşmelerin ifa olunabilmesi için 
banka hesap numarası, IBAN, faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz, Sözleşmenin ifası 
kapsamında edinilen faaliyet belgesi, meslek odası kaydı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi 
kayıtları gibi sözleşme ilişkisinin kurulması ve ifası ile ilgili olan ticari bilgileriniz, 
çalışanımız olmanız halinde kimlik,adli sicil kaydı, sağlık bilgileriniz  

6. Verilerin Saklanması ve Silinmesi 

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta 
ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu 
hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca 
işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda 
delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca 
saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler 
silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

7. Veri Sahibinin Hakları  

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirkete başvurarak kendisiyle ilgili; 
 
9.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
9.2.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
9.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme,  
9.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
9.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
9.6. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme,  
9.7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme,  
9.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
9.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.  
 



 
 

 
 

KVK Kanunu Madde 13/1 gereğince yukarıda sayılı haklarınızı kullanmak ile ilgili 
taleplerinizi yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer 
yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu doğrultuda talebinizi; 

Eposta:guneselektrik@hs03.kep.trkayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta yoluyla 
ya da, 

Posta: Sanayi Mahallesi 6004.cd. No:23 Kocasinan / KAYSERİ 

Adresine Ad-Soyad ile beraber ıslak imzalı ve kimliğiniz ile iletişim bilgilerinizi tespit edici 
belgeler ile dilekçenizi/sorunuzu/şikayetinizi alıcı olarak verilerinizden sorumlu Güneş 
Elektrik taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne gönderebilirsiniz.Bu kapsamda yapacağınız 
başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin 
Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 
belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Bilgilerinize saygılarımızla… 

 

       Güneş Elektrik Taah. San. Tic.Ltd Şti. 

 

 
 
 
 


