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Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu 

sıfatına sahip olan Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme 

Hizmetleri A.Ş. (Şirket) tarafından işlenen kişisel 

verilere dair sizleri aydınlatmak amacıyla kaleme 

alınmıştır. Bu bağlamda kişisel verilerinizin işlenme 

amaçları, toplanma yöntemleri ve Kanundan 

kaynaklanan haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak 

istiyoruz 

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları:  

Kişisel verileriniz Şirket tarafından, 

• Şirket politikalarının uygulanması ve şirket 

organizasyonunun sağlanması, 

• Şirketin tedarikçilerden dış kaynaklı olarak temin 

ettiği ve Şirketin ticari faaliyetlerini yerine 

getirmek için gerekli hizmetlerin sağlanması, 

• Şirketin mevzuattan kaynaklanan 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, 

• Şirketin gerekli kalite ve standart denetimlerini 

yapabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile 

belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerini 

yerine getirilmesi, 

• Şirket faaliyetlerinin etkin bir şekilde icra edilmesi  

• “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun” 

gereği internet ortamında gerçekleştirilen her 

türlü erişime ilişkin trafik bilgisinin kayıt altına 

alınması, 

• Genel güvenliğin ve bina güvenliğinin sağlanması 

amacıyla işlenebilecektir. 

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin 

aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;  

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, 

mevzuatta Şirkete yüklenen yükümlülükler kapsamında 

ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki danışmanlık 

hizmeti alınan bürolara, denetim firmalarına, iş 

ortaklarına, hissedarlara, hizmet sağlayıcılarına, Türk 

Loydu Vakfı’na ve Türk Loydu Vakfı’na bağlı mevcut 

ve kurulacak şirketlere aktarılabilecektir. 

 

 

 

Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki 

This disclosure form has been issued for the purpose of 

your information by Turk Loydu Uygunluk 

Degerlendirme Hizmetleri A.S. (Company), which acts 

with the capacity of  data controller under the Code No. 

6698 on the Protection of Personal Data ("CPPD"), with 

regards to the processing of personal data. It is, thus, our 

aim to inform you about the purposes of processing and 

methods of collection of your personal data and your 

rights under the Code. 

 

Purposes of processing of personal data:  

Your personal data may be processed by the Company 

for the following purposes; 
 
• Implementation of the Company's policies and 

arrangement of the Company's organization, 

• Procurement of the services necessary for the 

performance of the business operations of the 

Company, which the Company outsources from its 

suppliers, 

• Fulfillment of the obligations of the Company that 

arise out of the applicable legislations, 

• Conduct of quality and standard inspections or 

fulfillment of reporting and other obligations under 

the applicable acts, codes and regulations by the 

Company, 

• Effective performance of the Company's operations 

• Recording of all kinds of traffic information related 

with accesses on internet environment, pursuant to 

the “Law on Regulation of the Broadcasting 

Realized on Internet Environment and Fighting 

with the Offences Committed through such 

Broadcastings”,  

• Ensuring overall security and building security, 

and 
 
Parties / entities, with whom personal data may be 

transferred for the achievement of the foregoing 

purposes; 

 

Your personal data may be transferred for the foregoing 

purposes under the obligations imposed to the Company 

by the applicable legislations to Public authorities and 

deparments, the firms, from which legal counseling 

service is procured, the auditing firms, the business 

partners, the shareholders, the service providers, Turk 

Loydu Foundation and the companies affiliated to Turk 

Loydu Foundation, which currently exist or may 

hereafter be established. 

 

Methods of and Legal Reasons for the Collection of 
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Sebepleri: 

 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda belirtilen 

amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı, görsel ya da 

elektronik yöntemlerle ve 6698 sayılı Kanun başta olmak 

üzere mevzuattan ve akdi yükümlülüklerden 

kaynaklanan hukuki sebeplerle toplanabilir.  

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız: 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,  

 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b) işlenmişse bilgi talep etme,  

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri 

bilme,  

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,  

f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. 

maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / 

yok edilmesini isteme,  

g) verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan 

işlemlerin bildirilmesini isteme,  

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi 

nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 

etme,  

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 

uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

hakkına sahipsiniz.  

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre 

en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde 

sonuçlandırılacaktır.  

KVKK hükümleri kapsamında başvuru 

yapabileceğiniz Veri Sorumlusu  

 

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. 

Evliya Çelebi Mah. Tersaneler Caddesi No:26/1 Tuzla-

İstanbul 

E-mail Adresi: info@turkloydu.org  

Tel:    (0216) 581 37 00 

Faks: (0216) 581 38 00  

www.turkloydu.org 

Your Personal Data: 

 

The Company may collect your personal data for the 

aforementioned purposes verbally, in writing, visually or 

through electronic means and for such legal reasons that 

arise out of the applicable legislations, primarily 

including the Code No. 6698, and the contractual 

obligations. 

Your rights under article 11 of the KVKK are: 

You have the right to apply to the Company and  

 

a) learn whether or not you personal data have been 

processed,  

b) request information as to processing if your data have 

been processed,  

c) learn the purpose of processing of my personal data 

and whether my data are used in accordance with 

their purpose,  

d) know the third parties based at home or in abroad, to 

whom your personal data have been transferred;  

e) request for the correction of your personal data if they 

have been processed deficiently / incorrectly,  

f) request for the deletion/ disposal of your personal 

data in accordance with the requirements provided 

within Article 7 of the Code on the Protection of 

Personal Data,  

g) request for the actions mentioned above to be notified 

to the third parties, to whom your personal data may 

have been transferred,  

h) object to occurrence of any result that is to your 

detriment by means of analysis of your personal data 

exclusively through automated systems,  

i) request compensation for the damages in case the 

person incurs damages due to unlawful processing of 

the respective personal data of the relevant personal 

data owner.  

Any such request within your application shall be 

concluded as soon as practicable depending on the nature 

of request but in any case not later than thirty days.  

Data Controller, to which you may file applications 

under the provisions of CPPD: 

 

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. 

Evliya Çelebi Mah. Tersaneler Caddesi No:26/1 

Tuzla-İstanbul 

E-mail Adresi: info@turkloydu.org  

Tel:    (0216) 581 37 00 

Faks: (0216) 581 38 00  

www.turkloydu.org 

 

http://www.turkloydu.org/
http://www.turkloydu.org/

