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MEKAS KABLO SAN. Ve TİC. ANONİM ŞİRKETİ 
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 
 

 
MEKAS KABLO Anonim Şirketi olarak; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Bu 
kapsamda; müşteri, tüketici, iş ortakları veya tedarikçi, çalışan, ziyaretçi sıfatı ile bizimle fiziki olarak 
veya elektronik ortamda paylaştığınız kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu(“KVKK”) uygun şekilde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak 
toplamaktayız. 

 
Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak isteriz. İşbu MEKAS 
KABLO SAN. Ve TİC. ANONİM ŞİRKETİ Genel Aydınlatma Metni; Şirket’in “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 
kişisel verilerinizi hangi amaçla işleyeceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla 
aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. 
maddesinde yer alan haklarınız hususlarında sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. 

 
 

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

 
MEKAS KABLO A.Ş. tarafından; müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş 
ortakları ve tedarikçileri, ziyaretçi gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri 
işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi 
kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir. 

 
MEKAS KABLO A.Ş. tarafından toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yürütülen ticari 
faaliyetlerin planlanması ve icrası, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, bilgi 
güvenliği süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı 
bilgi verilmesi, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 
doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, personel alım süreçlerinin yürütülmesi, hukuki operasyonların 
yönetimi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 
ve amaçları dâhilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları 
konusunda detaylı bilgilere; www.mekaskablo.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış 
olan MEKAS KABLO Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan 
ulaşabilirsiniz. 

 
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 
Toplanan kişisel verileriniz sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı 
olmak üzere iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, iştiraklerimizle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel 
kişilerle sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi 
mercilerle, Şirket faaliyetlerini yürütmek üzere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen 
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. 
 
Bu kapsamda, kişisel verilerinizi, özellikle, iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin 
etmek amacıyla İş ortaklarımıza, Şirket’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket’in ticari 
faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirket’e sunulmasını sağlamak amacıyla 
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Tedarikçilerimize, Şirket’in dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket’in ticari, hukuki ve ekonomik 
faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirket’e sunulmasını sağlamak amacıyla 
Denetmenler, Hukuki Danışmanlar ve Müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi 
dahilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak Kanunen Yetkili Kamu Kurum Kuruluşlarına aktarmaktayız. 
 

 
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. 

 
Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından 
sayılanlarla sınırlı olmak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar,  elektronik 
posta, güvenlik kamera görüntüleri, ziyaretçi kayıt işlemleri, telefon kayıtları, İŞKUR ve özel istihdam 
büroları (Kariyer.net, vb. dahil) başvuru formaları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı 
veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. 
Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili 
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için 
veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine veya açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.  
 
 

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak 6698 sayılı KVK Kanun’un 11. maddesindeki Haklarınız; 

 
6698 sayılı KVK Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri, yazılı 
olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve yürürlükte bulunan diğer 
mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla; Şirket’e başvurarak,  

 
• 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, 

 
• 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 sahipsiniz. 
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Bu haklarınızı kullanmak için k iml iğ in iz i  tesp i t  etmeye yarayan gerek l i  b i lg i le r i le  Kanun’un 
11. maddesinde be l i r t i len haklardan ku l lanmak isted iğ in iz hakkınıza yönel ik  
açık lamaların ızı  içeren ilgili talebinizi yazılı olarak Şirket’in www.mekaskablo.com internet 
adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, 
formun ıslak imzalı bir nüshasını “Köseler Mah. Kocaeli KOBİ OSB 6. Cadde No: 14/1 41455  Dilovası 
/ KOCAELİ’’ adresine bizzat elden, Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile veya Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. 

 
Yazılı talebinizi “Köseler Mah. Kocaeli KOBİ OSB 6. Cadde No: 14/1 41455  Dilovası / KOCAELİ’’ 
adresine ıslak imzalı olarak veya kvkk@mekaskablo.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli 
elektronik imza ile imzalanmış olarak da gönderebilirsiniz. 

 
 
 

Veri Sorumlusu : MEKAS KABLO San. Ve Tic. A.Ş. 

 
Adres : Köseler Mah. Kocaeli KOBİ OSB 6. Cadde No: 14/1 41455  
   Dilovası / Kocaeli 
 
Tel                                  : +90 (262) 503 40 04 (pbx) 

 
Web Sayfası : www.mekaskablo.com 

 

Mail Adresi :  kvkk@mekaskablo.com 
 

Kep Adresi              :  mekaskablo@hs01.kep.tr 
 
 
 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Şirket 
tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 
hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  
 
Notlar: 
1-10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında 
başvuru taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil 
imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan 
elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da 
uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletir. 
 
2 – 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on 
sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. 
Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep 
edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. 
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