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WEB SİTESİ VASITASIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA ve 

MAHREMİYETİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 
 

 
Değerli Ziyaretçilerimiz, 
 
Web sitemizin, bu web sitesi üzerinden bağlantı verilen aynı paydaşa ait diğer şirketlerimize ait web 
sitelerinin ve kurumsal iletişim araçlarının işletilmesi süresince KVKK uyarınca Muğla Ticaret Sicil 
Müdürlüğü’nde Dalaman-173 sicil numarasıyla kayıtlı, “Yerbelen Mahallesi Ortaca-Fethiye Karayolu 
üzeri Ortaca / MUĞLA” adresinde mukim şirketimiz Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim Şirketi 
(Acarlar AŞ) münferiden Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("6698 sayılı Kanun") 10. maddesinden doğan 
aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin 
ve web-sitemizi kullanan 3. Kişilerin / Ziyaretçilerin dikkatine sunarız. 
 
 

Kişisel Verileriniz 3. Kişilere Aktarılıyor mu? 
 
Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kişisel veri sahiplerinin açık rızası çerçevesinde 
gerçekleşmekte ve kural olarak kişisel veri sahiplerinin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere 
aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere 
mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. 
 
Kişisel verileriniz, ACARLAR A.Ş ve Acarlar Grup şirketleri ile (ACARLAR A.Ş ve/veya bağlı kuruluşlarını, 
iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini), faaliyetlerimizi yürütebilmek için 
işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri 
memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çalışmakta olduğumuz 
şirketlerle Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.  
 
 

ACARLAR A.Ş kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor? 
 
ACARLAR A.Ş ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi 
geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşabilmektedir. 
 
ACARLAR A.Ş tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal 
yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, mobil uygulamalar, santral, çağrı merkezi, 
güvenlik/danışma ofisleri kapsamındaki ticari alanlar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya 
yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki 
yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari 
faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve 
dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesin debağlı sözlü, 
yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere 
toplanmaktadır. 
 
Bu kapsamda kişisel verileriniz, ACARLAR A.Ş adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, 
sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda bel irtilen yöntemlerle toplanır; 
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- Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu, 
- İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,  
- İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek 

üzere doldurduğunuz iletişim formları, 
- Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil 

uygulamalarımız, 
- Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz 

elektronik postalar, faks ve mektuplar, 
- Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize 

destek veren üçüncü kişi firma(lar), 
- Çalışanlarımız, müşteri hizmetleri kanallarımız, 
- Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı, 
- Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler, 
- ACARLAR A.Ş Grup Şirketleri nezdindeki tüm şubelerimizdeki veriler,  
- ACARLAR A.Ş tarafından gerçekleştirilen fuar, etkinlik, pazar araştırması gibi faaliyetlere katılım 

sağlayan katılımcılardan elde edilen bilgiler ile basın yayın organları, yerel yönetim mensuplarının 
web siteleri, ACARLAR A.Ş’ne ait sosyal medya, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri 
amaçlı kullanılan web sitelerinden elde edilen bilgiler, 

- Çalışan adaylarının özgeçmiş bilgilerinin elden teslimi veya elektronik formatta beyan ettiği her türlü 
kişisel veri, insan kaynakları alanında faaliyet gösteren firmalar aracılığı ile elde edilen temel kişisel 
iletişim bilgileri, geçmiş iş deneyimi, yetenek ve becerileri, referans bilgileri, 

- Telefon görüşmeleri, e-posta yazışmaları gibi her türlü iletişim kanalı üzerinden ACARLAR A.Ş 
ürünlerini kullanan müşteri ile ACARLAR A.Ş ürünlerini kullanacak olan müşteri adaylarına ait temel 
iletişim bilgileri 

 
 

Kvkk Kapsamında Veri Sahibinin Sahip Olduğu Haklar Nelerdir? 
 
KVKK uyarınca ACARLAR A.Ş’ne başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklarınızı 
kullanabilirsiniz: 
 

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
- 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,  
- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 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. 
 
Bu kapsamda ACARLAR A.Ş’ne iletilen talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. 
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi veya Başvuru 
Formunu; 
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ACARLAR TİCARET SANAYİ VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 
“Yerbelen Mahallesi Ortaca-Fethiye Karayolu üzeri Ortaca / MUĞLA” adresine noter kanalı ile iletebilir veya 
kimliğiniz ile birlikte şahsen teslim edebilir, 
 
Şirket nezdinde kayıtlı ve bilinen e-posta adresiniz ile mail atabilir. 
 
ik@acarlar.com.tr adresine mail atabilir 
 
Ya da acarlartic@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 
 

ACARLAR TİCARET SANAYİ VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (Veri Sorumlusu) 
Yerbelen Mahallesi Ortaca-Fethiye Karayolu üzeri Ortaca / MUĞLA 


