
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA 

METNİ 

Selnikel Enerji Isı Hava Teknikleri Anonim Şirketi olarak özel hayatın gizliliğinin temeli olan 

kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında 

değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu 

bilinçle hareket ederek kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak 

işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktayız. Bu çerçevede 

alım satım ilişkisinde bulunan müşterilere ilişkin aydınlatma metnimizi aşağıda tarafınıza 

sunmaktayız. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kimlik (ad, soy ad, 

doğum tarihi, T.C Kimlik No), iletişim (iletişim adresi, e-posta adresi, telefon numarası), finans 

(ödeme bilgisi), müşteri işlem (sipariş bilgisi) ve pazarlama kişisel verileriniz, veri sorumlusu 

sıfatıyla Selnikel Enerji Isı Hava Teknikleri Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak tarafımızca 

aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: Ürün/hizmet satışı sırasındaki 

işlemlerinizde işlem güvenliğinin 

sağlanması 

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Ürün/hizmet satışı sırasında denetim 

faaliyetlerinde bulunulması, sahte 

işlemlerin tespit edilmesi ve 

engellenmesi 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi: Tarafınızca yapılacak olan ürün/hizmet 

satışı sırasında finans ve muhasebe 

süreçlerinin bu bilgilere dayanılarak 

yürütülmesi 

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi:  Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri 

ve dava süreçlerinin tamamlanması, 

mahkemeler tarafından zorunlu olarak 

istenmesi 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Gerektiği hallerde, vermiş olduğunuz 

bilgiler doğrultusunda tarafınızla 

iletişime geçilmesi 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi:  Tarafımızca ürün/hizmet satışı 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve 

gerçekleştirdiğimiz iş faaliyetlerinin 

denetiminin sağlanması 

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi:  Kişisel verilerinizin online satış 

süreçlerinde kullanılması 



Müşteri İlişkileri Yönetimi     Tarafınıza sunulan ürün ve hizmetler 

Süreçlerinin Yürütülmesi:     konusunda ilişkilerimizin yönetilmesi, 

       karşılanması ve geri dönüş sağlanması 

  

Müşteri Memnuniyetine Yönelik  Ürün/hizmet satışı sırasında tarafınız 

Aktivitelerin Yürütülmesi:   bilgileri kullanılarak Aktivitelerin 

Yürütülmesi: müşteri memnuniyetinin 

sağlanabilmesi için  

  

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama    Ürün/hizmet satışı sırasında vermis 

Süreçlerinin Yürütülmesi:  olduğunuz bilgilere dayanarak tarafınıza 

ürün hizmet pazarlama süreçlerinin 

yürütülmesi 

 

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara    Mevzuat gereği bilgilerin verilmesi, 

Bilgi Verilmesi: yasal mercilerden gelen taleplerin 

karşılaması amaçları kapsamında 

işlenmektedir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Şirket’imiz; 

 

• Kimlik verisi; Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, nüfus cüzdanı sureti 

• İletişim verisi; Telefonu, e-postası, işyeri adresi 

• Müşteri İşlem Verisi: Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, 

talep bilgisi 

• Finansal veri; Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, ticari alış veriş durumunda risk 

yönetimi için gerekli olması durumunda bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, 

kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, 

• Pazarlama verileri; Alışveriş geçmişi bilgileri 

• Hukuki İşlem Verileri; Hukuki bir konu veya dava bulunması durumunda adli 

makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler 

• Çalışma verisi; Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, imza 

sirküleri 

• Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses ve video kayıtları 

 

şeklindeki kişisel verileri; bilgi ve iletişim formları aracılığıyla, çağrı merkezimiz 

aracılığıyla ya da bayiler/mağazalar vasıtasıyla fiziki ortamda ve Şirket’imizin 

düzenlediği veya katıldığı etkinliklerde, Şirket’in meşru menfaati gereği sizden ve/veya 

şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel 

verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları 

tarafından Şirket’imize fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi, platformlarımıza 

bilgi girişi yapmanız ve internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz 

suretiyle, Şirket’in müşterilere etkili destek hizmeti verebilmeyi sağlamaya yönelik 

meşru menfaati nedeniyle telefon görüşmelerimiz sırasında kaydedilebilecek ses 

kayıtları aracılığıyla, kişisel verilerinizi fiziki yahut elektronik olarak topluyoruz. 



KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

Kanun’un 5’inci maddesine dayalı olarak elde edilen ve aşağıda belirtilen faaliyetlere 

konu yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla 

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. 

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım 

alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve 

tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve bu ürün ve 

hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz 

tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda; 

 

• Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında 

sağlayabilmesi, 

• Ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi ve müşteri 

memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, 

• Ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, 

operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, 

• Mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama 

faaliyetleri ile kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri 

yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası, 

• Müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları ile akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine 

getirilmesi, 

• Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş 

ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, 

• Şirket’in finans ve/veya muhasebe, pazarlama işlerinin takibi, Şirket’in insan 

kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi 

• Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin 

planlanması ve icrası, 

• Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, 

• İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, 

• Etkinlik yönetimi, 

• Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası, 

• Müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları ile akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine 

getirilmesi ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, 

teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, 

• Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak 

yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve 

risk yönetimi amaçlarıyla Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme 

ilkelerine uygun olarak işlenecektir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE 

PAYLAŞILMASI 

Şirket’imiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz; yukarıda yer alan amaçların 

gerçekleştirilmesi doğrultusunda, grup şirketlerine, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, 

iştiraklerimize, hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına 

işbu Aydınlatma Metni ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmek üzere aktarılabilecektir. 



HAKLARINIZ 

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara 

sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: 

• 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. 

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi web sitemizde bulunan “KVKK 

Kapsamında Başvuru Formu” metnini okuyarak, ilgili usule uygun olarak iletebilirsiniz. 

Başvurunuz, Selnikel Enerji Isı Hava Teknikleri Anonim Şirketi tarafından incelenecek ve 

KVK Kanunu ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten 

itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda 

tarafınıza iletilecektir. Yapılan başvurular kapsamında, Şirket’imiz kural olarak herhangi bir 

ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen ücretler 

alınabilecektir.  

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Selnikel Enerji Isı Hava Teknikleri Anonim Şirketi 

Telefon:           +90 (312) 328 85 47 

Faks: +90 (312) 328 85 63 

Email:  

İletişim 

Bağlantısı: 

 

 

AYDINLANMA BEYANI 

 Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım. Yasadan kaynaklanan haklarımı 

biliyorum. İşbu aydınlatma metnini anladığımı, herhangi bir hakkın ön şartı niteliğinde 

olmadığını ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın herhangi geçerli olduğunu kabul 

ediyorum.  



 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirket’iniz ve 

Şirket’iniz adına her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya -yukarıda belirtilen hallerde- 

özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, 

depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden 

düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda 

öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde 

Şirket’inizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, 

sigorta şirketleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde 

yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, 

konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi oldum ve aydınlandım. 

  Kişisel verilerimin yukarıda açıklandığı şekilde yasal çerçevede kaydedilmesi, 

işlenmesi, aktarılması, kullanılması ve paylaşılmasına açık rıza gösteriyorum. Kişisel 

verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan Selnikel Enerji Isı Hava 

Teknikleri Anonim Şirketi’nden bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip 

işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri 

güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı 

tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.  

Okudum, anladım. 

AD SOYAD: 

İMZA: 

 


