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GERÇEK KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİ – TÜZEL KİŞİ İŞVEREN 

MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ 

 
İşbu “Aydınlatma Metni” ile, Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi (Şirket) olarak; veri 

sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahibi 

olan müşterilerimizin bilgilendirilmesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(KVKK) uyarınca, Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla 

hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur. KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak 

Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Bu metinle sizleri KVKK madde 

10’dan doğan, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda 

aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.  
 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE 

 HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ? 

 

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki 

sözleşmenin ifası ve Şirketimizin meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer 

temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, aşağıda 2. Maddede belirtilen 

hukuki sebeplere dayanılarak KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen açık rızanız ya da 

kanunda öngörülen kanunlarda açıkça öngörülme (5/2-a), bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 

doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin 

gerekli olması (5/2-c), ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (5/2-d), ilgili kişinin 

temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin zorunlu olması (5/2-f) kişisel veri işleme şartları dahilinde; sizin tarafınızdan 

ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize fiziksel veya elektronik 

ortamda iletilmesi, Şirketimiz internet sitesini daha efektif hale getirmeye yönelik meşru 

menfaatimiz gereği web sitemiz de kullanılan çerezler vasıtasıyla, platformlarımıza bilgi girişi 

yapmanız, sosyal medya kanallarından bizimle temas kurmanız ve internet ortamına 3. kişilerin 

ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz vasıtasıyla topluyoruz.  

Bununla birlikte Şirketimizin işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru 

menfaati gereği Şirketimize yerleştirdiğimiz kameralar yoluyla görsel verileriniz toplanmaktadır.  

 

Gerçek kişi işveren müşteri veya tüzel kişi işveren müşterinin gerçek kişi temsilcisi olarak 

tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:  

 

VERİ KATEGORİZASYONU  AÇIKLAMA  

Kimlik Bilgisi  Ad, soyadı, TCKN, pasaport no, nüfus 

cüzdanı seri no, fotoğraf, doğum yeri, 

doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu 

yer, yaş, imza, vergi numarası, MERSİS 

numarası, Ticaret Sicil Numarası  

İletişim Bilgisi  

 

 

Telefon numarası, açık adres bilgisi, işyeri 

adresi, e-posta adresi, faks numarası  

Finansal Bilgi  

 

 

Kullanılan banka ve şubesi, banka hesap 

bilgileri, IBAN numarası, ödeme miktarı  
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Çalışma Bilgisi  

 

Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, 

mesleği, imza sirküleri  

Müşteri İşlem Bilgisi  

 

Talep ve talimatlarda bulunan bilgiler  

İş Deneyimi Bilgisi  

 

Ünvan  

Görsel ve İşitsel Bilgi  

 

Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları  

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer 

İnançlar Bilgisi  

Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer 

inançları belirten özel nitelikli bilgiler. 

(Binaya giriş çıkışların kontrolü için talep 

edildiğinde tarafınızca din hanesi içeren 

kimlik belgesi verilmesi halinde elde 

edilmekte, ancak kimliğin rafta bırakıldığı 

sürenin sonunda/ziyaret süreniz sona 

erdiğinde imha edilmektedir.)  

 

Sağlık Bilgileri  Binaya giriş çıkışların kontrolü için talep 

edildiğinde tarafınızca kan grubu hanesi 

içeren kimlik belgesi verilmesi halinde 

sağlık bilginiz elde edilmekte, ancak 

kimliğin rafta bırakıldığı sürenin 

sonunda/ziyaret süreniz sona erdiğinde 

imha edilmektedir.)  

 

 


