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ENDOSKOPİ İTHALAT İHRACAT ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.  
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI 

HAKKINDA TEDARİKÇİ- MÜŞTERİ-İŞ ORTAĞI- GERÇEK KİŞİ AYDINLATMA METNİ 
 

Endoskopi İthalat İhracat ve Dış Tic. Ltd. Şti. (“Endoskopi İthalat İhracat veya Şirket” olarak 

anılacaktır) olarak iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, kiraya verenlerimizin başta temel 

hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin 

sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” 

hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Endoskopi İthalat İhracat İş bu Kişisel Verilerin Korunması 

Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman 

güncelleme hakkını saklı tutar. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ve Avrupa Birliği Veri 

Koruma Direktifi (“GDPR”) uyarınca kişisel verileriniz toplanabileceğinden, kişisel verilerin toplama 

yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kişisel 

verilerinizin hangi üçüncü kişilere açıklandığı/aktarıldığı ve hangi amaçlarla açıklandığına ve veri sahibi 

olarak kullanabileceğiniz haklarınıza ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. 

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları 
dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

 

 

Kimlik Bilgisi 

Kimlik (ad soyad, T.C. kimlik no,) 

İletişim Bilgisi 

İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi) 

Hukuki İşlem 

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi 

Müşteri İşlem 

Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi 

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi 

Ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi 

İşlem Güvenliği 

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri gibi 

Risk Yönetimi 

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi 

Finansal Bilgi 

Fatura bilgileri, Banka Bilgileri, Iban No 
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Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

Kamera Kayıtları 

Sağlık Bilgisi 

(Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi) 

 

Veri Konusu Kişi Konusu: 

 Hissedar 
 Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı 
 Tedarikçi Çalışanı 
 Tedarikçi Yetkilisi 

 Ürün veya Hizmet Alan Kişi 
 
Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:  
07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya 
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, 
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul 
edilmektedir. Şirketimiz ile gerek Tedarikçi İlişkisi gerek Müşteri İletişimi ve Endoskopi İthalat İhracat 
ürün finansmanı vb. hizmetler kiraya veren olarak imzalanan Sözleşmeler kapsamında paylaşmış 
olduğunuz kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, 
güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz iş 
ortaklarımız ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve 
Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: 
Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitelerimiz kanalıyla veya e-posta veya diğer yollarla ya da iş 
ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi 
içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada iletişim formunu 
doldurmanız, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak 
kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır. 

Kişisel verileriniz, müşterilerimizim açık rızaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. 
Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.  

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi:  
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına 
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, 
 
Kişisel verileriniz, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması müşterilerimizim açık rızaları ve 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nun Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilenler ile aşağıda yer verilen 
hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenebilir. 
 



3 

 

 Kanunlarda öngörülmesi  

 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 

 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,  

 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, 

 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 

 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 

 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 

 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği, 

 90/385/EEC Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Madde, 

 Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği, 
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla (bağımsız denetim 

hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin sağladığı kişisel veriler bu kapsamdadır), sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

 Talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine 
getirilmesi, 

 Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

 
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı: 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, şirket tarafından aşağıda yer alan 
amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir: 

 Sözleşmelerin oluşturulabilmesi için gerekli bilgilerin elde edilebilmesi, 

 Mal ve hizmet temini için teklif alınabilmesi, 

 Aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi, 

 Karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, 

 Aramızda iletişim kurulabilmesi, 

 Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi, 

 Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, 

 Sözleşmeler kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, 

 Şirket’in günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, 

 Teknik Servis Hizmetlerinin Yürütülmesi, 

 Talep / Şikayetlerin Takibi 

 Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, 

 Ürün teslim etmemiz gerekmesi halinde kargo şirketi ile paylaşıyoruz. 

 Kullandığımız program üzerinde kaydınızın oluşturulması, 

 Organizasyonların gerçekleştirilebilmesi, 

 İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

 Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Kanunlarda Öngörülmesi, 

 Tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesine ilişkin tıbbi cihaz satış, teknik servis işlemlerinin 
yürütülmesi, 
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 Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve takibi 

 Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

 Denetim ve yönetimin sağlanması, 

 Güvenliğin sağlanması, 

 Gerekli eğitimlerin tamamlanması, 

 İşe uygunluğun teyidi, 

 Gerekli koruyucu malzemelerin temininin sağlanması, 

 Satış sonrası destek verilmesi, 

 Kayıt oluşturularak hizmetin iyileştirilmesi üzerinde çalışılması, 

 Hasta memnuniyetinin sağlanması, 

 İletişim faaliyetleri, 

 Kalite Standartları Gereğince Hastaya İlişkin Bilgiler ÜTS (Ürün Takip Sistemi) Sistemine Aktarılması,  

 Hastaya Özel Ürünlerde Hasta Bilgilerinin Fatura Kayıtlarına İşlenmesi 

 Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 
 

Kişisel Verilerinizin Aktarımı: 
 
Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu 
metnin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, şirket  tarafından yukarıda yer alan 
amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçindeki hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, 
tedarikçilerimize, iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, şirket  Çalışanlarına, kanunen yetkili kamu kurum 
ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk kişilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar 
çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir.  
Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin 

aktarımı ilgili kişinin açık rızasına tabidir. 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız: 
 
Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Endoskopi İthalat İhracat ve Dış Tic. 
Ltd. Şti. başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca: 
a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme, 
f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme, 
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine 
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve 
ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme, 
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Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik Başvuru Formu ’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, 
formun imzalı bir nüshasını Endoskopi İthalat İhracat ve Dış Tic. Ltd. Şti., Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer 
Havuz Sk. Perpa Tic Mer No:1 A Blok İç Kapı No.2202 Şişli/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici 
belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile 
gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır. 
 
VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ 

ENDOSKOPİ İTHALAT İHRACAT ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 
Mersis No: 0334051640600013 
E-Mail: info@endoskopi.com.tr 
Adres: Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Tic Mer No:1 A Blok İç Kapı No.2202 Şişli/İSTANBUL 
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