
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

AYDINLATMA METNİ 

Tanımlar 

İşbu aydınlatma metninde geçen; 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 

yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

Kıbrıs Apart : Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti.‘ni ifade eder.

KVKK uyarınca muhatap, üye, müşteri, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, iş ortağı, çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız 

kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Kıbrıs Apart tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda 

değerlendirilecektir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; 

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

• Doğru ve gerektiğinde güncel

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun
bir şekilde Kıbrıs Apart’ın aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

• Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi, şart ve koşullarının yerine getirilmesi için;

• Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve
iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi

• Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması

• Tedarikçi çalışanlarından destek alınması

• Şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olduğu takdirde işlenebilir.

• Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği
takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir.

• Şirket işyeri ve binasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine
getirilmesi amacıyla işlenebilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı 

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kıbrıs Apart’ın faaliyetlerinin 

sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program 

ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, Kıbrıs Apart yöneticileri/çalışanları, Şirket’in hizmet aldığı mesleki danışmanlar 

ve muhasebeciler ve denetçilerle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, bankalarla, hukuken yetkili kamu 

kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir. 



Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, Kıbrıs Apart tarafından 

• Kıbrıs Apart ’ın temin ettiği söz konusu ürünlere ilişkin iletişim kurmak ve bilgi sunarak talepleri karşılamak

amacıyla,

• Kıbrıs Apart Web Siteleri İletişim Formları

• Kıbrıs Apart Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları

• Telefon ile ve sosyal medyadan yapılan teklif Formları

• İş Başvuru Formları

• Satış/Kira Sözleşmeleri gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Kıbrıs Apart’ın faaliyetlerini
sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da
toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
2. KVKK maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme
4. 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, 

haklarına sahiptir. 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Kıbrıs Apart’a yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 

30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.  

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak 

imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. (Kıbrıs Apart) Aşağı 

Mahalle, Atatürk Caddesi No:17/A Şenkaya/Erzurum adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Şirket Ünvanı 

Adres 

Internet Adresi 

Telefon 

Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti.

Aşağı Mahalle, Atatürk Caddesi, 17/A Şenkaya, ERZURUM 

www.kibrisapart.com

0216 469 36 64 

http://www.kibrisapart.com/


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

AÇIK RIZA BEYANI 

Tanımlar 

İşbu aydınlatma metninde geçen; 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 

yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

Kıbrıs Apart : Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. ‘ni ifade eder.

Şirket: Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. ‘ni ifade eder.

Kıbrıs Apart tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVKK’’) ilgili hükümlerine uygun olarak 

bilginize sunulan Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Beyanı ve Kıbrıs Apart Kişisel Verilerin Korunması ve 

İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde, 

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Kıbrıs Apart veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği 

veri işleyenler tarafından; Şirket ile yapmış olduğum stış, kiralama ve hizmet ilişkisi dahil ve fakat bununla sınırlı 

olmaksızın kurulacak her nevi ticari ilişki dahilinde veri sorumlusu sıfatıyla Şirketin Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ikincil 

mevzuatı uyarınca hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla; Şirket veya yetkilendirdiği veri işleyenlerin 

insan kaynakları, bilgi-işlem ve ilgili diğer departmanları tarafından fiziki-maddi yahut elektronik ortamda, sözlü veya 

yazılı şekilde toplanması yöntemiyle; vermiş olduğum bilgilerimin ve/veya edinilen bilgilerimin dahil ve fakat bununla 

sınırlı olmaksızın Kıbrıs Apart’a sağladığım her türlü bilgimin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için 

gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere KVKK 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun 

şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK 

çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. 

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından, Türkiye Cumhuriyeti 

Yasaları ve İkincil mevzuatın izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlar ile diğer 3. Kişilerle ve yasal otoritelerle, Şirket’in ana 

hissedarı, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine; Şirket’in sahip olduğu faaliyet izni tahtında faaliyetlerini yürütmek 

üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşları, mal ve/veya hizmeti sunan 

satıcı/sağlayıcıları, yurtiçi/yurtdışı tedarikçi ve/veya taşeron firmalara, şirket yönetici, çalışan ve ortakları ile diğer 3. 

Kişilerle paylaşılabilecek ve bu doğrultuda işlenebileceğini ve aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul 

ve beyan ederim. 

Bununla birlikte, KVKK’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip 

işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin 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, işbu 

verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen 

verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme ve bu hakları Şirket’e yazılı şekilde başvurarak talep etme hakkına sahip olduğumu kabul 

ediyorum. 

Ayrıca, paylaşılmış olan kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri 

Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim. 

Özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu,sağlık verileri, din, 

mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.) de dahil 

olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere 

kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma 

gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı; 

Kabul Ediyorum 




