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KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İHRACAT İTHALAT VE TİC. A.Ş. ve KILIÇ GRUBU ŞİRKETLERİ  
ARAÇ TAKİP SÜRECİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu 
olarak KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İHRACAT İTHALAT VE TİC. A.Ş. ve KILIÇ GRUBU ŞİRKETLERİ    
(“KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İHRACAT İTHALAT VE TİC. A.Ş.” veya “Şirket”) tarafından aşağıda 
açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere QDMS sisteminde “Kişisel Verilerin Korunması ve 
İşlenmesi” yönetmeliğinden veya https://www.kilicdeniz.com.tr/kvk/kvkyonetmeligi.pdf adresinde 
yer alan KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İHRACAT İTHALAT VE TİC. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve 
İşlenmesi Yönetmeliği’nden ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, araç lokasyon takibi sürecinin yürütülmesi kapsamında;

 Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş 
güvenliğinin temin,

 Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz 
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 
amaçları dahilinde işlenecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında, 
tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ortamda araç takip sistemi vasıtası ile Şirketimizin 
meşru menfaatine ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak ve açık rızanıza istinaden; Kanun’un 5. ve 6. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel 
verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

ç) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

https://www.kilicdeniz.com.tr/kvk/kvkyonetmeligi.pdf
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 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 Kanun’a 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 verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize 
bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna 
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak 
http://www.kilicdeniz.com/kvkform’da  yer alan başvuru formatını kullanarak;

1. Kemikler Köyü Mevkii Milas Bodrum Karayolu 18.km Milas Muğla - Türkiye adresine  ıslak 
imzalı dilekçe ile elden, noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla

2. Tarafınıza ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza 
kullanmak suretiyle  ya da tarafımıza daha önce ilettiğiniz ve Şirketimiz bünyesinde kayıtlı olan 
elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya 
da uygulama (bu uygulamanın ilgili mevzuata uygun olması kaydıyla) vasıtasıyla; başvurunuzu 
kilicdeniz@hse03.kep.tr veya kvk@kilicdenizde.com.tr e- mail adresine mail ile ileterek  
kullanabilirsiniz.

Şirketimiz talebinize ilişkin cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza bildirecektir. KVK 
Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunuzun reddedilmesi, Şirketimizce verilen cevabı yetersiz 
bulmanız veya başvurunuza süresi içerisinde cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını 
öğrendiğiniz tarihten ya da cevap vermememiz hâlinde cevap süremizin bitimi tarihinden itibaren 30 
(otuz) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz.

KILIÇDENİZ A.Ş. KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İHRACAT İTHALAT VE TİC. A.Ş. ve KILIÇ GRUBU 
ŞİRKETLERİ  

 ARAÇ TAKİP SÜRECİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ RIZA METNİ

KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İHRACAT İTHALAT VE TİC. A.Ş. Araç Takip Süreci Kişisel Verilerin 
Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında Şirket aracı kullanımım dolayısıyla lokasyon 
(konum) verimin; Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla işlenmesini kabul ediyorum. 
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