
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 

Oryantal Tütün Paketleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“OTP” ve/veya “Şirketimiz”) 
olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında hazırladığımız 
işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Tedarikçi Aydınlatma Metni ile siz değerli iş 
ortaklarımız olan müşterilerimizi, Kanun’da yer alan ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma 
Yükümlülüğü’ başlıklı 10. ve ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; kişisel 
verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki 
sebebi ile Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek isteriz. 

VERİ SORUMLUSU 

Kanun’un ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrasının 
(a) bendi, veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. 
Kanun’un 3. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme 
amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden 
sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. 

Kanun’un uygulanması bakımından İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 4878 Ticaret Sicil 
ve 00648060825700017 MERSİS numarası ile kayıtlı bulunan, Yedi Eylül Mahallesi Bige 
Özgener Caddesi No.4 Torbalı, İzmir adresinde Oryantal Tütün Paketleme Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi unvanlı Şirketimiz veri sorumlusudur. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, Kanun ve Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda 
belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: 

Bu kapsamda; Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak 
yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, 
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket içi/dışı raporlama 
faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin 
yönetimi ve Sunulan ürün ve/veya hizmetlerle ilgili risk yönetimi süreçlerinin planlanması 
ve/veya icrası amaçlarıyla; Ad-Soyad, Doğum Tarihi, TCKN, Telefon No, Cep Telefonu No, 
E-Posta Adresi, Adres, Fatura Bilgisi, Alacak Bakiyesi, Borç Bakiyesi, Hesap ve Ödeme 
Bilgileri (Vergi Kimlik no, IBAN, Mizan vb), Araçla İlgili Bilgiler (Araç Plakası, Araç Ruhsatı, 
Araç Şasi Numarası, Araç Marka-Model, Araba Parkı Türü vb.), İmza, Vekaletname-İmza 
sirküleri ve içeriğindeki kişisel veriler şeklindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5/2-c, 5/2-ç ve 
5/2-e maddelerinde yer verilen; sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olma, hukuki 
yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak 
açık rızanız aranmaksızın işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, Lojistik/nakliye faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, 
Şirketimiz ürünlerinin stok ve/veya sevkiyat işlemlerinin planlanması ve/veya icrası 
amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili özel kişi ve kuruluşlar ve hizmet 
tedariki alınan kişi ve kuruluşlar ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak 
paylaşmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 



Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yazılı, sözlü, 
basılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek 
ve Şirketimizin sürekliliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmaların dayandığı 
farklı hukuki nedenlerle toplanmaktadır. Bu hukuki nedenler, Şirketimizin tabi olduğu muhtelif 
vergi yasalarından, ticaret kanunu, gümrük mevzuatı ve tütün ve tütün mamullerine ilişkin 
mevzuat düzenlemelerinden kaynaklanmaktadır. 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar 
aşağıdaki gibidir: 

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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

f) KVKK 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, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme. 

Kişisel veri sahibi olarak Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna 

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak, 

Yedi Eylül Mah. Bige Özgener Cad. No:4 35860 Torbalı /İzmir’de bulunan merkez adresimize 

bizzat başvurarak ya da noter kanalıyla veya kendi bireysel KEP adresinizden Şirketimizin 

KEP adresi olan oryantalas@hs02.kep.tr posta adresine iletmeniz durumunda, talebiniz 

niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir. 

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verilerimin güncel ve doğru 

olduğunu, OTP tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin 

yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim. 

Adı-Soyadı : 

Tarih  : 

İmza  : 


