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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN E-BÜLTEN AYDINLATMA METNİ 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla IDEA Makina İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 

hazırlanmıştır.   

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; 

veri sorumlusu olarak IDEA Makina İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.  (“Şirket”) tarafından aşağıda 

açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

İnternet Adresi : https://www.ideajenerator.com/index.php  

Telefon Numarası : 0 216 313 42 77  

E-Posta Adresi : info@ideamakina.com.tr  

KEP Adresi: ideamakina@hs01.kep.tr  

Adres :  İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Sama Cad. (12 Yol), No:7 34957 Tuzla - İstanbul 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

IDEA Makina İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile, tarafınıza ait ad, soyad, iletişim bilgileri gibi kişisel 
verileriniz, analiz edilerek; ürünlerimizin sizlerle paylaşılması, kurum/alan/saha 
araştırmalarının, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; sözleşme ilişkisi içerisine 
girmeye ve/veya reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve 
yürütülmesi; organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi; sizlere özel 
kampanyalar, duyurular gönderilmesi, destekçi/sponsor bilgi ve görünürlükleri içerebilen 
şekilde, sosyal medyayı da kapsamak üzere reklam, tanıtım ve promosyon yapılması; ticari 
elektronik ileti gönderilmesi ve sosyal medya üzerinden size yönelik tanıtım ve duyuru 
çalışmaları yapılması, beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından 
memnuniyet duyacağınız içeriklerin ve olanakların tercihinize bağlı olarak hatırlatılabilmesi; 
kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların 
planlanması ve yürütülmesi gibi amaçlarla, ayrıca, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin 
kurgulanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi; IDEA Makina İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye özgü 
işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesi, takibi, kontrolüne yönelik faaliyetlerin 
planlanması ve yürütülmesi; gelen şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi, verilerin 
doğru ve güncel olarak tutulmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi gibi 
amaçlarla (“Amaçlar”) işleyebilmekteyiz. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
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Kişisel verileriniz, IDEA Makina İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işbu aydınlatma 
metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olarak üzere; IDEA Makina İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. 
olarak https://www.ideamakina.com/ adresinde bulunan “E- bülten Üyeliğine Katılın, Bizden 
Haberiniz Olsun!” seçeneğine tıklamanız doğrultusunda işlenecektir.  

4. Kişisel Verilerin Aktarılması  

Kişisel verileriniz; güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini yerine 
getirmek amacıyla İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve 
gerektirdiği ölçüde sadece şirket içi ilgili departmanın değerlendirmesine sunmak ve pozisyona 
uygunluğunu teyit etmek amacıyla Şirket içerisinde aktarılabilecektir. Aynı zamanda çalışan 
adayının istihdamıyla ilgili uygun pozisyonun değerlendirilmesi amacıyla grup şirketlerine aday 
özgeçmişleri yönlendirilebilmektedir. 

5. İlgili Kişinin Hakları 

İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler: 

• Kişisel verisinin 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 halinde bunların düzeltilmesini 
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 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 halinde 
zararın giderilmesini talep etme. 

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport 
numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas 
elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.  

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için 
yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda ; talep 
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ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya 
başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin 
belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi 
tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz 
olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir 
maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen 
tarifedeki ücret esas alınacaktır.  

 

 

 


