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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  
GENEL AYDINLATMA METNİ 
 
BTMboru Endüstriyel Deniz Ürünleri Paz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket) olarak kişisel verileri-
nizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hiz-
metlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak, üye ve/veya 
müşteri sıfatı dahil ilişkili olan tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verile-
rin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük 
önem vermekteyiz. Sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri So-
rumlusu/Veri İşleyen” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafın-
dan emredilen sınırlar çerçevesinde işlenebilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde yurt içi ve yurt 
dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandı-
rılabilecektir. 
 
1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, İşleme Amaçları ve Saklama Süresi 
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı 
olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketi-
miz birimleri ve ofisler, akdi ilişki içinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, internet sitesi, sosyal 
medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak 
toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece oluşturularak 
ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.  
 
Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketi-
mizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya orga-
nizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz (sözlü, yazılı, elektronik yollarla) işlenebilecektir.  
 
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandır-
mak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan 
ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek siz-
lere önerilmesi, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki ve 
ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şir-
kete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şika-
yet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, 
mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin 
insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. mad-
delerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  
Mevzuat kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verileriniz edinme tarihi itibariyle Şirketimizin Ki-
şisel Verileri Koruma, Saklama ve İmha Politikasında (www.btmboru.cm.tr) belirlenen işlendiği 
amaca uygun süre boyunca ve her halde kanunlarda öngörülen süreler ile saklanacaktır. Kişisel 
verilerin işlenme, aktarma ve saklama zorunluluğunun ortadan kalkması ve/veya süre geçtikten 
sonra yazılı talebiniz olması halinde kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 
 
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandır-
mak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan 
ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek siz-
lere önerilmesi, Şirketimizin, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki ve 
ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şir-
kete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi -yet-
kili veya çalışanları- değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, dene-
tim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimi-
zin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçileri-
mize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel 
kuruluşlara , ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine ve yurt dışına KVK Kanunu’nun 8. 

http://www.btmboru.cm.tr/


ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek-
tir. 

Şirketimiz tarafından e-posta iletişimi için kullanılan e-posta hizmet sağlayıcısı  Microsoft 
Office365, Şirket içinde ortak kullanılan bulut sistemi Box ve şirket içinde kullanılmakta o-
lan Apple cihazları içinde bulunan bulut sistemi kanalıyla kanuni ya da hizmete bağlı fiili 
gereklilikler halinde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilecektir. 
 
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar 
doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabil-
mesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru 
bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 
KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsa-
mında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve akta-
rılabilmektedir.  
4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda dü-
zenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en 
geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 
bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kap-
samda kişisel veri sahipleri;  
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
•  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğ-
renme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, iş-
lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildi-
rilmesini isteme, 
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin ken-
disi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın gide-
rilmesini talep etme haklarına sahiptir. 
Bu haklar doğrultusunda başvuruların www.btmcboru.com.tr internet adresinde bulunan başvuru 
formunu doldurarak, yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce 
bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle BTMboru ya 
teslim edilmesi gerekir. BTMboru tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve 
böylece haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderil-
mesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından 
yapılması halinde, veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişiye noterden düzenlenerek veril-
miş özel vekâletname bulunması gereklidir. 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. 
maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içe-
ren talebinizi; www.btmboru.com.tr sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak, formun imzalı 
bir nüshasını Hersek Mah. Ahmetpaşa Cad. No: 14/7/2 Altınova, Yalova, Türkiye adresine 
kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen di-
ğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@btmboru.com.tr adresine güvenli elektronik 
imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve her halde en geç 30 gün 
içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, ayrıca bir maliyet doğması ha-
linde şirketin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep 
etme hakkı saklıdır. 
Saygılarımızla. 
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