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SİMER SANAYİ ÜRÜNLERİ DANIŞMANLIK ve DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, şirketimiz tarafından, 
Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı 
çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya 
sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda şirketimiz tarafından başta özel 
hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel 
verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel 
verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini 
önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye 
yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız. 

 
Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince 
ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme 
amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf 
şekilde bilgilendirmek ve yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü 
kapsamında uyulacak usul ve esasları belirtmektir. 

 
1. Kişisel Veri nedir? 
KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her 
türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, 
etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve 
kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve 
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli 
Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan 
açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. 

 
2. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel 
verileriniz; veri sorumlusu olarak Simer Sanayi Ürünleri Danışmanlık ve Dış Ticaret 
Limited Şirketi (“Şirket” veya “Simer”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda 
işlenebilecektir. 

 
3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 
Şirketimiz tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, potansiyel 
çalışanları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, 
müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi 
ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir. 

 
Toplanan kişisel verileriniz; 
- Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, kayıt ve belgelerin 
düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, 
raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak, 
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- Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış, tanıtım ve 
pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer 
faydaları sunmak, 
- Bilgi işlem gereksinimleri, destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin 
olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak, 
- Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, 
Segmentasyon/ profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek, 
- İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerini kurmak ve sürdürmek, 
- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili 
görüş ve önerilerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik 
tarafınıza bilgi vermek, 
- Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonları yürütmek, 
- Resmî kurumlarca ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bilgi saklama, 
raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bu hizmetlerden faydalanılmasına 
ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülükleri ifa etmek, 
- Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; yürütülen 
finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın 
alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme), şirket içi sistem 
ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek, 
- İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve 

hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerini ve finansal mutabakatı sağlanmak, 
- Şirketimizin insan kaynakları politikalarını yürütmek, 
- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve 
yanıtlamak,bilgileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri 
İşleme Şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

 
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere 
dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve 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 Metni’nin 3. maddesinde belirtilen amaçlarla da 
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile 
gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince 
veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca 
saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme 
ya da anonimleştirme yöntemleri ile şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır. 
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5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 
Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; 

 
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
- Kişisel veri işlenmişse bilgi talep etme, 
- Kişisel veri işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
- Kişisel verinin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 
- Eksik / yanlış işlendiğini düşünmeniz durumunda düzeltilmesini isteme, 
- KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini 

isteme, 
- Aktarıldığı 3. kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
- Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun 

ortaya çıkmasına itiraz etme, 
- Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve 
kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK 
Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu 
da belirterek Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad.CZD Plaza No:12 Kat : 4-5 
ATAŞEHİR -İSTANBUL adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya 
info@simer.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

 
KVKK hakkında daha fazla bilgi: 
http://www.kvkk.gov.tr/ adresinden KVKK hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz. 


