
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Çerçevesinde Elektronik Ticari İleti Aydınlatma 

Metni 
 

Commercial Electronic Message Clarification 

Text Within The Scope Of The Law On Protection 

Of Personal Data Numbered 6698 

 

Fimar Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel 
verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve 
saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda 
sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma 
amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan 
kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz. 
 

Fimar Holding Anonim Şirketi (“Company”) pays great 

attention to the processing and storage of your 

personal data in compliance with the Personal Data 

Protection Law ("Law").  

In this regard, we would like to inform you about our 

purposes and methods of collecting, processing, and 

transferring personal data and about your legal rights. 

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki 

Sebebi: Kişisel verileriniz, Şirket adına veri işleyen 

gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; Facebook 

Business Manager platformu aracılığı ile 

toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz, açık 

rızanız, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü 

yerine getirebilmesi için zorunlu olması, temel hak 

ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla 

şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması sebepleriyle işbu Aydınlatma 

Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla 

işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

1. Method and Legal Reason for Collecting Personal 

Data:  Your personal data are collected by natural or 

legal persons who process data on behalf of the 

Company via Facebook Business Manager. Your 

personal data may be processed and transferred  for 

the purposes specified in Articles 2 and 3 of this 

Clarification Text based on legal reasons stipulated 

below: 

- Explicit consent, it is mandatory for the controller to 

be able to perform his legal obligations, processing 

data is required for the legitimate purposes of the data 

controller, provided that it does not violate your 

fundamental rights and freedoms. 

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları:  

Kişisel verileriniz,  tarafından elektronik ticari ileti 

gönderimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, 

tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, 

saklanabilir, depolanabilir, güncellenebilir, periyodik 

olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, 

sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya 

da ilgili kanunda öngörülen süre kadar ya da ilgili 

kanunda herhangi bir süre öngörülmemesi halinde 

azami 5 yıl süre ile muhafaza edilebilir, kanuni ya da 

hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirket’in 

birlikte çalıştığı 3. kişilerle, iş ortaklarıyla, servis 

sağlayıcılarıyla, tedarikçileriyle ya da kanunen 

2.  Processing of Personal Data and Its Purposes:  

Your personal data, in order to carry out the activities 

of sending electronic commercial messages, may be 

fully or partially obtained, recorded, stored, updated, 

periodically controlled, rearranged, classified, retained 

for the period required for the purpose for which they 

are processed, or for the period stipulated in the 

relevant law, or for a maximum of 5 years if no time is 

stipulated in the relevant law; and shared/transferred 

when there are legal or service requirements with 

third parties that the Company works with, business 

partners, service providers, suppliers or public 

institutions and organizations for which the company 

Açıklama [AA1]: Hangi kanaldan 
toplanıyorsa yazılmalıdır.  

Açıklama [YE2]: Söz konusu verileri 
Fimar ne kadar süre ile saklayacaksa 
revize edilmelidir. 



yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

paylaşılabilir/devredilebilir. 

 

Belirtmek gerekir ki Şirket, kişisel verilerinizi, hukuka 

ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve 

gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar 

çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve 

ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri 

amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek 

suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz, verinin 

saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının 

devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve 

sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi 

halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim 

hale getirilecektir. 

is legally liable. 

 

The Company processes your personal data in 

compliance with procedures and principles laid down 

in the Law, the principle of lawfulness and good faith; 

accurately and when necessary up-to-date, and within 

the framework of specific, clear and legitimate 

purposes; as connected, limited, measured to the 

purpose for which they are processed; and by keeping 

for the period stipulated in the relevant legislation or 

required for the purpose for which they are 

processed. Unless explicitly stated in the Law, your 

personal data will be processed for the duration of the 

existence of the valid reason and purpose for the 

storage of the data, and if the purpose and reason of 

the processing disappears or ends, they will be erased, 

destroyed or anonymized. 

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması 
 

Şirket işbu Metinde belirtilen hukuki sebepler ve 
amaçlar dahilinde kişisel verileri aşağıda belirtilen 
üçüncü kişilere aktarabilecektir: 

 

 İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS), 

 Facebook ve alt şirketlerine, 

 İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki 

yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı 

olarak hukuken yetkili kamu kurum ve 

kuruluşlarına, 

 İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi 

dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak 

hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,  

 Kanun’un 9. maddesinde belirtilen şartlar 
dahilinde Şirket’in ticari faaliyetlerinin 
yürütülmesi ve operasyonel faaliyetlerin 
yerine getirilmesi çerçevesinde kullanılan 
Facebook Business Manager yurt dışında 
bulunan sunucularına. 

 

3. Transfer of Personal Data  
 

The Company may transfer the personal data in 

accordance with the legal reasons and purposes 

stipulated in this Text to third parties specified 

below: 

  
• The Message Management System (IYS), 

• Facebook and its subsidiary companies, 

• Legally authorized public institutions, limited 

to the purpose of the request, provided that 

they have the legal authority,  

• Legally authorized private persons, limited 

to the purpose requested by the relevant 

private law persons within their legal 

authority,  

• Servers, which are located abroad, of the  
Facebook Business Manager used within the 
framework of carrying out the commercial 
and operational activities of the Company, in 
accordance with the conditions specified in 
Article 9 of the Law. 

 

4. İşlenen Kişisel Verileriniz: Şirket, yukarıda ifade 

edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri 

4. Your Processed Personal Data: The company 

records and processes some personal data belonging 



kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Şirket’ın 

sizlerle ilgili olarak işlediği veriler aşağıda 

belirtilmiştir: 

- Kimlik (Ad, Soyad, Unvan) 

- İletişim (E-mail, Telefon No) 

-       İzin Tarihi 

 

 

to you as stated above. In this context, the personal 

data processed by the Company include the following: 

- Identification (Name, Surname, Title) 

- Contact (E-mail, Phone Number) 

-       Consent Date 

 

 

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri aşağıda 

belirtilen haklara sahiptir: 

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, 

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

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması 
hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar 
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, 
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, 

ğ)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi 

sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

5. Rights Of the Data Subject 

Under Article 11 of the Law,  each person has the right 

to apply to the controller and; 

a) to learn whether his personal data are processed or 

not,  

b) to request information if his personal data are 

processed,  

c) to learn the purpose of his data processing and 

whether this data is used for intended purposes,  

ç) to know the third parties to whom his personal data 

is transferred at home or abroad,  

d) to request the rectification of the incomplete or 

inaccurate data, if any,  

e) to request the erasure or destruction of his 

personal data under the conditions laid down in 

Article 7, 

f) to request notification of the operations carried out 

in compliance with subparagraphs (d) and (e) to third 

parties to whom his personal data has been 

transferred,  

g) to object to the processing, exclusively by 

automatic means, of his personal data, which leads to 

an unfavourable consequence for the data subject,  

ğ) to request compensation for the damage arising 



 

giderilmesini talep etme, 

Haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak 

istediğiniz takdirde Şirket ile iletişime geçebilirsiniz. 

Şirket’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin 

sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda 

Şirket, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde 

sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine 

getirecektir.  

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime 

geçebilirsiniz.  

from the unlawful processing of his personal data. 

 

If you would like to use your rights in question, you 

can contact the Company management. The 

Company’s contact information is presented to your 

attention at the end of this clarification text. In this 

context, the Company will fulfill the relevant requests 

if the data subject exercises his/her rights enumerated 

in Article 11 of the Law. 

You can contact us regarding your opinions, 

suggestions, and requests. 

Unvan:   

Mersis No:   

Telefon Numarası:  

Fax Numarası:  

Posta Adresi:   

E-posta adresi:   

Title:   

Central Registration System Number:  

Phone Number:  

Fax Number:  

Postal Adress:    

E-mail Adress:   

 

Açıklama [YE3]: Bu kısımlar 
doldurulmalıdır. 


