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AKIN GLOBAL İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ  

AYDINLATMA METNİ 

Akın Global İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi  (“Akın Global”) olarak kişisel verilerinizin 

korunması ve güveliğine azami özeni göstermekteyiz. Bu doğrultuda, temel hak ve 

özgürlüklerin ve kişisel verilerinizin korunması adına, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca hazırlamış olduğumuz ve Akın Global’in kişisel 

veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin 

bilgilerine sunarız. 

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Akın Global İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi 

tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından 

anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 

sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. 

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz: 

Adres  : İlkbahar Mahallesi 620. Sokak No: 5 Oran Çankaya Ankara 

Telefon : 0 312 230 20 58 

E-posta : info@akinglobal.com.tr 

İnternet sitesi : www.akinglobal.com.tr 

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI 

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

a- İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek 

b- Kurumsal iletişimi sağlamak 

c- Şirket güvenliğini sağlamak 

d- İstatistiksel çalışmalar yapabilmek 

e- İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek 

f- Ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli 

adımların atılması 

g- Şirket tarafından düzenlenen organizasyonların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla 

Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmek 

h- Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin 

yerine getirilmesini sağlamak 

i- Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak 

j- Yasal raporlamalar yapmak 

k- Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek 

l- İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine 

getirmek 

m- Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak 

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI 

Müşterilere, tedarikçilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel 

veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Akın Global 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, Akın Global 

tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların 
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iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Akın Global tarafından 

yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli 

çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Akın Global'in ticari ve/veya 

iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Akın Global’in ve Akın Global'le iş ilişkisi içerisinde 

olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketin 

yerli/yabancı iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken 

yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. 

MADDE 4: KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ 

Kişisel veriler; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, 

akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla veya fiziki 

ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler 

aşağıdadır: 

a- Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması 

nedeniyle saklanması,  

b- Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması 

c- Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin 

meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması 

d- Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla 

saklanması 

e- Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi 

f- Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri 

sahiplerinin açık rızasının bulunması 

MADDE 5: VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEM VE TAAHHÜTLER 

Akın Global, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı 

olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli teknik ve 

idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Akın Global elde ettiği kişisel 

verileri işbu Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak 

ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. 

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve Akın Global’e başvurarak 

kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir: 

a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme 

b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme 

c- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme  

d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 

e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme 

f- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme 

g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme 

h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 

i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde 

zararın giderilmesini talep etme 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir MADDE 1’de 

belirtilen adrese yazılı olarak iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek 
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sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, 

başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası 

veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas 

elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. 

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret 

alınmayacak olup, Akın Global’in on sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü 

ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash 

bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Akın Global, talepte bulunan Veri 

Sahibi’nden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir. 

MADDE 7: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ 

Akın Global, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde 

belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, 

Akın Global, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, 

uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak 

üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri 

saklayabilecektir. 

MADDE 8: DEĞİŞİKLİKLER 

Akın Global, işbu metinde yer alan hükümleri dilediği zaman yayınlamak suretiyle değiştirebilir. 

Değişiklik yapılan hükümler yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Saygılarımıza, 

AKIN GLOBAL İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ  

 

 

 


