
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 

HİZMET KOŞULLARI 

İşbu protokol kapsamı boyunca TAT GIDA SAN A.Ş. “TAT”, TEDARİKÇİLER ve/veya YÜKLENİCİLER 

“TEDARİKÇİLER”, TAT ve TEDARİKÇİLER de “TARAFLAR” olarak anılacaktır. 

a) YÜKÜMLÜLÜKLER 

• Taraflar işbu sözleşmede düzenlenen yükümlülükleri tamamıyla yerine getireceğini üstlenir ve 

kabul eder. Karşı taraf yükümlülüklerini yerine getirmeme ya da uygulamama durumunda 

tarafların sözleşmeyi askıya alma ya da sona erdirme hakkı vardır. 

• Taraflar, üçüncü taraflardan gizlenmesi gereken tüm bilgileri gizli tutacağını taahhüt eder. 

Tarafların bu yükümlülüğü, bu anlaşmanın sona ermesinden itibaren 5 yıl boyunca devam eder. 

Hukuken yanlarında bulundurmaları gereken belgeler hariç olmak üzere, taraflar anlaşmanın 

sona ermesiyle beraber, talep üzerine kendilerine verilmiş belgeleri gecikmeksizin iade veya 

imha etmeyi taahhüt ederler. Ayrıca, taraflar bu anlaşmanın konusuyla ilişkili olan 

çalışanlarının ve bağlı şirketlerinin de bu anlaşma kapsamındaki gizlilik yükümlülüğüne ve 

karşılıklı gizlilik hükmüne riayet etmelerini sağlar. Aksi halde, taraflar karşılıklı gizliliğe dair bu 

hükmü ihlal eden çalışanları/bağlı şirketleriyle beraber müştereken ve müteselsilen sorumlu 

olmayı kabul ederler. 

• Gizlilik yükümlülüğü ve gizli bilgilerin kullanımı hükmü aşağıda belirtilen bilgileri kapsamaz: 

• Bilgiyi edinen tarafın ilgili bilgiyi karşı tarafın açıklamasından önce bildiğini ispatladığı 

bilgiler, 

• Karşı tarafın hakları ihlal edilmeksizin, bilgiyi edinen tarafa üçüncü kişilerce sağlanan 

bilgiler, 

• Bilgiyi edinen tarafın herhangi bir müdahalesi olmaksızın kamusal alana düşen bilgiler, 

• Bilgiyi edinen tarafın yetkili hukuk gereği açıklamak zorunda olduğu bilgiler, 

• Menkul Kıymetler Hukuku kuralları kapsamında kamuya sunulan bilgiler ve gerekli 

veya  tavsiye niteliğindeki ürün bilgileri. 

• Bu anlaşma kapsamında taraflar arasındaki bilgi alışverişi, bu anlaşmanın uygulanması için 

gerekli bilgi ile sınırlıdır. Taraflar, fiyat ve pazarlama politikaları, kar marjı veya kullanım 

kapasitesi gibi rekabet açısından hassas nitelikte olan bilgi alışverişinde bulunmamalıdırlar. 

b) MÜCBİR SEBEP 

• Mücbir sebepten kaynaklandığı ölçüde, tarafların edimlerini geç veya hiç ifa etmemesi 

durumu mazur görülür. Bu anlaşma kapsamında mücbir sebep, mücbir sebep iddiasında 

bulunan tarafça öngörülmesi mümkün olmayan, bu kişi tarafından sebep olunmayan veyahut 

bu kişinin kontrolünde gerçekleşmeyen durumlara denilir. Mücbir sebep kavramı kapsamına, 

TARAFLAR’ın hareketleri dışında kalan ve TARAFLAR’ı ekipman veya malzemeleri tedarik 

etmekten alıkoyan doğa olayları, yangın, sel, patlama, isyan, savaş, kasırga, terör saldırısı, 

vandalizm, kaza, hükümet sınırlandırmaları, hükümet tasarrufları, mahkeme kararları, grev; 

etkilenen tarafın - bu tarafın ilgili olayların, hareketlerin etkilerini engelleme, bu etkilerinden 

kaçınma, bu etkileri geciktirme veya azaltma çabalarına rağmen - makul tahmini ve 

kontrolünün ötesinde olan olaylar ve de meydana gelmeleri veyahut etkileri taraflardan 

birinin bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden ötürü taraflara 

atfedilemeyen olayları girer. 

c) ANLAŞMANIN SONA ERDİRİLMESİ 

• TAT, dilediği zaman sisteme kayıtları veya erişimi reddetme ve geçici veyahut belirsiz bir süre 

için kayıtlı bir kullanıcının hesabını askıya almak hakkına sahiptir.  



• TAT, dilediği zaman sistemi her an ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, geçici 

olarak askıya alabilir veya sonlandırabilir. 

• TAT, TEDARİKÇİ kullanıcı adlarının ve/veya şifrelerinin tehlikeye girdiği kanısına varırsa, 

kullanıcı hesaplarını her an ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın askıya alabilir, kapatabilir. 

d) HUKUK VE YETKİ 

• Bu hükümler, Türk hukukuna göre yorumlanacak ve yine Türk Hukukuna tabi olacaklardır. 

Ayrıca, taraflar, bu anlaşmaya dair TR Istanbul Mahkemelerinin münhasıran yetkili olduğunu 

kabul etmektedirler. 

e) DİĞER 

• Bu hükümlere yönelik değişiklikler, derhal yürürlüğe girer. Sistemin değişikliklerden sonra 

TEDARİKÇİLER tarafından kullanılması durumunda, bu, TEDARİKÇİLER’in yeni hükümlerle bağlı 

olmak istediği anlamına gelir. 

• TAT’ın bu anlaşma kapsamındaki haklarını, yetkilerini veyahut ayrıcalıklarını kullanmaması 

veya bunları geç kullanması, kendilerinin bunlardan feragat ettiği anlamına gelmez. Aynı 

şekilde, bu hak, yetki veyahut ayrıcalıkların kısmen kullanılması, kullanılmayan kısmın veya 

kullanılmayan diğer hak, yetki ve ayrıcalıkların artık kullanılamayacağı anlamını taşımaz. Bu 

anlaşma kapsamındaki hüküm ve şartlara dair hiçbir feragat, bu hüküm ve şartlardan sürekli 

feragat edildiği anlamını taşıyacak veya feragatin kapsamını genişletecek şekilde 

yorumlanamaz. 

• Bu anlaşmanın bir veya birkaç hükmünün yok veya geçersiz olması ve anlaşmanın geri kalanının 

görece daha büyük kalması durumunda, geri kalan hükümler geçerliliklerini korurlar. Aynı 

sonuç, bu anlaşmanın eksik kaldığı durumlar için de uygulanmalıdır. Yok hükmündeki veya 

geçersiz anlaşma hükmü, kendisine anlamsal ve amaçsal açıdan en yakın bir hükümle 

değiştirilir. 

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

TEDARİKÇİ / İŞ ORTAĞI ÇALIŞANI veya YETKİLİSİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA 

METNİ 

 

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

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

sorumlusu olarak Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda 

işlenebilecektir.    

 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan 

amaçlarla ve benzer amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri 

işleme şartları dahilinde işlenebilecektir: 

 

• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerin 

bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, lojistik faaliyetlerin planlanması ve icrası, 

finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi olmak üzere; Şirket tarafından yürütülen ticari 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların 

yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi. 



• İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi olmak üzere; Şirket'in ticari 

ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası. 

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin 

güvenliğinin temini olmak üzere; Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin 

hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi. 

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası olmak üzere; Şirket tarafından 

sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş 

birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi. 

• Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, Şirket’in sunduğu ürün veya 

hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası 

olmak üzere; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için 

gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi. 

 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; 

http://www.tatgida.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi/kisisel-verilen-korunmasi-ve-islenmesi-

politikasi/  internet sitesinde yer alan Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve 

İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.   

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş 

ortaklarımıza, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile 

üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Koç Holding A.Ş.’ye 6698 sayılı 

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Tat Gıda 

Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı 

olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.        

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya 

elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler 

sağlanması, Şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır. 

 

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi Kişisel 

Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz 

durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel 

Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;    

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

http://www.tatgida.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi/kisisel-verilen-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi/
http://www.tatgida.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi/kisisel-verilen-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi/


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

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 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 hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

 TEDARİKÇİ / İŞ ORTAĞI ÇALIŞANI veya YETKİLİSİ 

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ RIZA METNİ 

 

Şirketimiz tarafından Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına 

uygun olarak ve yukarıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla 

veya benzer amaçlarla işlenmesini onaylıyor musunuz? 

 

• Kapı giriş, ziyaretçi kayıtlarının tutulması ve yükleme, indirme, bindirme için gelen kişilerin 

takibinin yapılması, güvenliğin sağlanması, hammadde satı alım süreçlerini yürütülmesi, 

nakliye ödemelerinin yapılması, cari hesap açılması ile muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, 

üretici kaydının açılması ile bunlara ilişkin bilgilerin tutulması gibi insan kaynakları 

politikalarının planlanması ve uygulanması ile şirket iş ve stratejilerinin uygulanması ve 

planlanması gibi amaçlarla kimlikte yer alan dini inanç bilgisi, sağlık verileri gibi özel nitelikli 

verilerinizin ve diğer kişisel verilerinizin işlenmesi ve yine bu amaçlarla paylaşılması. 

 

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metnini ve Rıza Metnini okuduğumu ve 

anladığımı kabul ediyorum. 

 

Kişisel verilerimin burada belirtilen amaçlarla yurtiçinde ve yurtdışında işlenmesine; burada ve 

Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla iş ortaklarımızla, hissedarlarımızla, kanunen yetkili 

kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilerle ve yine bu amaçların yerine 

getirilmesi ile sınırlı olarak Koç Holding A.Ş. ile paylaşılmasına, bu kişilere aktarılmasına rıza 

veriyorum. 

 

 

 



DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. 

HİZMET KOŞULLARI 

İşbu protokol kapsamı boyunca DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. 

“DÜZEY”, TEDARİKÇİLER ve/veya YÜKLENİCİLER “TEDARİKÇİLER”, DÜZEY ve TEDARİKÇİLER de 

“TARAFLAR” olarak anılacaktır. 

f) YÜKÜMLÜLÜKLER 

• Taraflar işbu sözleşmede düzenlenen yükümlülükleri tamamıyla yerine getireceğini üstlenir ve 

kabul eder. Karşı taraf yükümlülüklerini yerine getirmeme ya da uygulamama durumunda 

tarafların sözleşmeyi askıya alma ya da sona erdirme hakkı vardır. 

• Taraflar, üçüncü taraflardan gizlenmesi gereken tüm bilgileri gizli tutacağını taahhüt eder. 

Tarafların bu yükümlülüğü, bu anlaşmanın sona ermesinden itibaren 5 yıl boyunca devam eder. 

Hukuken yanlarında bulundurmaları gereken belgeler hariç olmak üzere, taraflar anlaşmanın 

sona ermesiyle beraber, talep üzerine kendilerine verilmiş belgeleri gecikmeksizin iade veya 

imha etmeyi taahhüt ederler. Ayrıca, taraflar bu anlaşmanın konusuyla ilişkili olan 

çalışanlarının ve bağlı şirketlerinin de bu anlaşma kapsamındaki gizlilik yükümlülüğüne ve 

karşılıklı gizlilik hükmüne riayet etmelerini sağlar. Aksi halde, taraflar karşılıklı gizliliğe dair bu 

hükmü ihlal eden çalışanları/bağlı şirketleriyle beraber müştereken ve müteselsilen sorumlu 

olmayı kabul ederler. 

• Gizlilik yükümlülüğü ve gizli bilgilerin kullanımı hükmü aşağıda belirtilen bilgileri kapsamaz: 

• Bilgiyi edinen tarafın ilgili bilgiyi karşı tarafın açıklamasından önce bildiğini ispatladığı 

bilgiler, 

• Karşı tarafın hakları ihlal edilmeksizin, bilgiyi edinen tarafa üçüncü kişilerce sağlanan 

bilgiler, 

• Bilgiyi edinen tarafın herhangi bir müdahalesi olmaksızın kamusal alana düşen bilgiler, 

• Bilgiyi edinen tarafın yetkili hukuk gereği açıklamak zorunda olduğu bilgiler, 

• Menkul Kıymetler Hukuku kuralları kapsamında kamuya sunulan bilgiler ve gerekli 

veya  tavsiye niteliğindeki ürün bilgileri. 

• Bu anlaşma kapsamında taraflar arasındaki bilgi alışverişi, bu anlaşmanın uygulanması için 

gerekli bilgi ile sınırlıdır. Taraflar, fiyat ve pazarlama politikaları, kar marjı veya kullanım 

kapasitesi gibi rekabet açısından hassas nitelikte olan bilgi alışverişinde bulunmamalıdırlar. 

g) MÜCBİR SEBEP 

• Mücbir sebepten kaynaklandığı ölçüde, tarafların edimlerini geç veya hiç ifa etmemesi 

durumu mazur görülür. Bu anlaşma kapsamında mücbir sebep, mücbir sebep iddiasında 

bulunan tarafça öngörülmesi mümkün olmayan, bu kişi tarafından sebep olunmayan veyahut 

bu kişinin kontrolünde gerçekleşmeyen durumlara denilir. Mücbir sebep kavramı kapsamına, 

TARAFLAR’ın hareketleri dışında kalan ve TARAFLARI’ı ekipman veya malzemeleri tedarik 

etmekten alıkoyan doğa olayları, yangın, sel, patlama, isyan, savaş, kasırga, terör saldırısı, 

vandalizm, kaza, hükümet sınırlandırmaları, hükümet tasarrufları, mahkeme kararları, grev; 

etkilenen tarafın - bu tarafın ilgili olayların, hareketlerin etkilerini engelleme, bu etkilerinden 

kaçınma, bu etkileri geciktirme veya azaltma çabalarına rağmen - makul tahmini ve 

kontrolünün ötesinde olan olaylar ve de meydana gelmeleri veyahut etkileri taraflardan 

birinin bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden ötürü taraflara 

atfedilemeyen olayları girer. 

h) ANLAŞMANIN SONA ERDİRİLMESİ 

• DÜZEY, dilediği zaman sisteme kayıtları veya erişimi reddetme ve geçici veyahut belirsiz bir 

süre için kayıtlı bir kullanıcının hesabını askıya almak hakkına sahiptir.  



• DÜZEY, dilediği zaman sistemi her an ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, geçici 

olarak askıya alabilir veya sonlandırabilir. 

• DÜZEY, TEDARİKÇİ kullanıcı adlarının ve/veya şifrelerinin tehlikeye girdiği kanısına varırsa, 

kullanıcı hesaplarını her an ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın askıya alabilir, kapatabilir.

  

i) HUKUK VE YETKİ 

• Bu hükümler, Türk hukukuna göre yorumlanacak ve yine Türk Hukukuna tabi olacaklardır. 

Ayrıca, taraflar, bu anlaşmaya dair TR Istanbul Mahkemelerinin münhasıran yetkili olduğunu 

kabul etmektedirler. 

j) DİĞER 

• Bu hükümlere yönelik değişiklikler, derhal yürürlüğe girer. Sistemin değişikliklerden sonra 

TEDARİKÇİLER tarafından kullanılması durumunda, bu, TEDARİKÇİLER’ın yeni hükümlerle bağlı 

olmak istediği anlamına gelir. 

• DÜZEY’in bu anlaşma kapsamındaki haklarını, yetkilerini veyahut ayrıcalıklarını kullanmaması 

veya bunları geç kullanması, kendilerinin bunlardan feragat ettiği anlamına gelmez. Aynı 

şekilde, bu hak, yetki veyahut ayrıcalıkların kısmen kullanılması, kullanılmayan kısmın veya 

kullanılmayan diğer hak, yetki ve ayrıcalıkların artık kullanılamayacağı anlamını taşımaz. Bu 

anlaşma kapsamındaki hüküm ve şartlara dair hiçbir feragat, bu hüküm ve şartlardan sürekli 

feragat edildiği anlamını taşıyacak veya feragatin kapsamını genişletecek şekilde 

yorumlanamaz. 

• Bu anlaşmanın bir veya birkaç hükmünün yok veya geçersiz olması ve anlaşmanın geri kalanının 

görece daha büyük kalması durumunda, geri kalan hükümler geçerliliklerini korurlar. Aynı 

sonuç, bu anlaşmanın eksik kaldığı durumlar için de uygulanmalıdır. Yok hükmündeki veya 

geçersiz anlaşma hükmü, kendisine anlamsal ve amaçsal açıdan en yakın bir hükümle 

değiştirilir. 

DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

TEDARİKÇİ / İŞ ORTAĞI ÇALIŞANI veya YETKİLİSİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA 

METNİ 

e) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

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

sorumlusu olarak Düzey Pazarlama Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda 

işlenebilecektir.    

 

f) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan 

amaçlarla ve benzer amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri 

işleme şartları dahilinde işlenebilecektir: 

 

• Lojistik faaliyetlerin planlanması ve icrası, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, finans 

ve/veya muhasebe işlerinin takibi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması 

ve/veya icrası, olmak üzere; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin 

yürütülmesi. 

• İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi olmak üzere; Şirket'in ticari 

ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası. 



• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin 

güvenliğinin temini olmak üzere; Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin 

hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi. 

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası olmak üzere; Şirket tarafından 

sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş 

birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi. 

 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; 

http://www.duzey.com.tr/documents/DUZEY_Topluluk_Sirketleri_KVK_Islenmesi_Politika.pdf  

internet sitesinde yer alan Düzey Pazarlama Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 

Politikasından ulaşabilirsiniz.   

 

g) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş 

ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya 

kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Koç Holding A.Ş.’ye, 

Koç Holding A.Ş. Topluluk Şirketleri’ne (Topluluk Şirketleri’nin tüm listesine şu linkten ulaşabilirsiniz: 

http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/sirketler) 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Düzey Pazarlama Anonim Şirketi Kişisel 

Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, 

yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.        

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya 

elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler 

sağlanması, Şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır. 

 

h) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Düzey Pazarlama Anonim Şirketi Kişisel 

Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz 

durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel 

Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;    

• 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 ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

http://www.duzey.com.tr/documents/DUZEY_Topluluk_Sirketleri_KVK_Islenmesi_Politika.pdf


• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 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 hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 TEDARİKÇİ / İŞ ORTAĞI ÇALIŞANI veya YETKİLİSİ 

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ RIZA METNİ 

Şirketimiz tarafından Düzey Pazarlama Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 

Politikasına uygun olarak ve yukarıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin aşağıdaki 

amaçlarla veya benzer amaçlarla işlenmesini onaylıyor musunuz? 

 

• Kapı giriş, ziyaretçi kayıtlarının tutulması ve yükleme, indirme, bindirme için gelen kişilerin 

takibinin yapılması, güvenliğin sağlanması gibi insan kaynakları süreçlerinin ve Şirket iş ve 

stratejilerinin yürütülmesi gibi amaçlarla kimlikte yer alan dini inanç bilgisi, sağlık verileri gibi 

özel nitelikli verilerinizin ve diğer kişisel verilerinizin işlenmesi ve yine bu amaçlarla paylaşılması. 

 

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metnini ve Rıza Metnini okuduğumu ve 

anladığımı kabul ediyorum. 

 

Kişisel verilerimin burada belirtilen amaçlarla yurtiçinde ve yurtdışında işlenmesine; burada ve 

Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla iş ortaklarımızla, hissedarlarımızla, 

tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü 

kişilerle ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Koç Holding A.Ş., Koç Holding 

A.Ş. Topluluk Şirketleri (Topluluk Şirketleri’nin tüm listesine şu linkten ulaşabilirsiniz: 

http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/sirketler) ile paylaşılmasına, bu kişilere 

aktarılmasına rıza veriyorum. 

 

 

http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/sirketler

