
 

 

 
 

SYK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN 
İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 
 

Aşağıda kişisel verilerinizin SYK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 
(“SYK” olarak anılacaktır) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler 
başlıklar altında sunulmaktadır. 
 

AMAÇ VE KAPSAM 

İşbu beyan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (Bu metinde 
“Kanun” veya “KVKK” olarak anılacaktır.) tarafından getirilmiş olan 
yükümlülüklerin gereğini yerine getirmek amacıyla düzenlenmiştir. 

VERİ SORUMLUSU 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 
SYK tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında SYK veri sorumlusu 
olarak kabul edilmektedir.  
 
Gümrük müşavirliği, denetim, danışmanlık, eğitim ve lojistik hizmetleri veren SYK, 
müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak ve gerçekleştirmek amacıyla sadece en 
profesyonel ve en etkili hizmeti sunar. Tüm süreçlerimizde, Kalite Yönetim Sistemi, 
Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Bilgi Yönetim Sistemi prensip ve gerekliliklerini 
dikkate alarak sürekli gelişen SYK, müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçilerinin, 
toplumun ve tüm paydaşlarının, beklentilerini dengeli biçimde karşılamayı 
amaçlayan mükemmellik anlayışını benimsemiştir. 

 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel 
verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel 
verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: SYK’nın ya da SYK’nın iş 

ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, SYK’nın ticari 
faaliyetlerinin ve misyonunun sürdürülmesi ile SYK’nın insan kaynakları, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği, iletişim, kalite ve bilgi güvenliği politikalarının 
yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik 
önlemleri alınmaktadır. 
 



 
 
 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

SYK tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, SYK’nın 
faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla, şirket ortaklarımıza, grup şirketlerine, 
bağlı şirketlere ve iştiraklere, SYK’nın hizmet sunduğu veya aldığı 3. (üçüncü) 
kişilere, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek 
ve tüzel kişilere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 8 ve 9 
numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecektir. 
 
Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: SYK’nın ya da 
SYK’nın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, SYK’nın ticari 
faaliyetlerinin ve misyonunun sürdürülmesi ile SYK’nın insan kaynakları, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği, iletişim, kalite ve bilgi güvenliği politikalarının 
yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik 
önlemleri alınmaktadır. 
 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

SYK faaliyetlerini sürdürmek amacıyla, kişisel verilerinizi, anketler, internet 
siteleri, SYK temsilcileri, SYK çalışanları ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla 
toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde 
listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.  
 

KVKK’NIN 11. MADDESİ’NİN SAĞLADIĞI HAKLAR 

KVKK’nın tanıdığı haklar gereği herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle 

ilgili; 

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, 

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri 
bilme, 

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 
düzeltilmesini isteme, 

 



 

 

 

6. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme, 

7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

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

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması 
hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

Haklarına sahiptir.  

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için SYK’ya yazılı olarak başvurabilir ve 
söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi 
halinde, bu yöntemler SYK tarafından duyurulacaktır. Bu kapsamda yapacağınız 
başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde 
sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye 
uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir. 

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak 
istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren 
aşağıda yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese 
iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz . 
  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.syk.com.tr/1709/syk_kvkk_basvuru_formu.pdf

