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TRANS-EL TRAFO SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ    
ZİYARETÇİLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  

AYDINLATMA METNİ 
 

TRANS-EL TRAFO SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ  ’ne hoş geldiniz! 
 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin 
temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 
29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” 
başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul 
ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu 
sıfatıyla TRANS-EL TRAFO SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ   (“Şirket”) işlenen kişisel 
verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.  

 
1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 
 

Şirket yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz 
işlenmektedir; 
 

 Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, TCKN 
 İletişim Bilgileriniz: E-posta, telefon. 
 Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini: Ziyaretçi giriş çıkış 

kayıt bilgileri, CCTV; 
 İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP Adresi Bilgileri. 
 Aracınıza İlişkin Bilgiler: Araç Plaka Bilgileri 
 
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

 
Kişisel verileriniz, Şirket yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde ilgili mevzuata 
uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir; 
 
 Mekân güvenliğinin sağlanması 
 Kapı geçiş raporu tutulması, 
 Binaya gelen kişilerin güvenlik taramalarının gerçekleştirilmesi, 
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 Suç ya da hukuka aykırılık durumunda kolluk kuvvetine haber 
verilmesi, 

 Misafir kablosuz internet ağının sağlanması. 
 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 
 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 
hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan 
amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde yurt içindeki adli makamlar 
veya ilgili kolluk kuvvetleri ve ilişkili hizmet sağlayıcı firmayla 
paylaşılabilecektir. 
 
 
 
4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ 

SEBEPLERİ 
 

Kişisel verileriniz, Şirket yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde sizlerden; 
fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla yukarıda belirtilen 
amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5, ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve 
aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, 
saklanmakta ve işlenmektedir. 
  
 Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması, 
 Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı 

açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik 
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden 
bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

 Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri 
işlemenin zorunlu olması, 

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 
5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI  

 
KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak 
aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır. 
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 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişileri bilme, 
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 

düzeltilmesini isteme, 
 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu 

işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya 
çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 
6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK 

İSTERSENİZ 
 

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak 
yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 
Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle 
Organize Sanayi Bölgesi 5. Cad. No:1 Şanlıurfa Türkiye adresine kimlik 
tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla 
ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, yenidogusinsaat@hs01.kep.tr. kayıtlı elektronik 
posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da 
tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan 
şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle trans-

el@trans-el.com   elektronik posta adresine iletebilirsiniz. 
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