
 

 

 

LODİ (BOMI GROUP TURKIYE) 

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

 

LODİ Sağlık Lojistik A.Ş. (Bundan sonra “LODİ” olarak anılacaktır) olarak, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) uyarınca, ilgili kanunun 
Aydınlatma Yükümlülüğü çerçevesinde veri sorumlusu ve irtibat kişisi detayları, verileriniz 
tarafımızca hangi amaçlarla işlendiği ve kimlere aktarıldığı, veri toplama yöntemlerimiz ve 
politikalarımız ve ayrıca KVKK uyarınca tarafınıza tanınan hakların neler olduğuna ilişkin 
olarak işbu metni hazırlamış bulunmaktayız.   

Başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası sözleşmeler uyarınca hizmetlerimizi ifa 
ederken kişisel verilerin korunmasının kişilerin temel hakkı olduğuna inanarak yaptığımız 
çalışmalarda verileriniz güvenliğini en üst seviyeye çıkartma konusunda hassasiyetle 
yaklaşmakta ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sizleri sahip 
olduğunuz haklar ve diğer bilgiler konusunda sizleri aydınlatmak istiyoruz.   

Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi 

Kişisel verileriniz, LODİ tarafından KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatı ile işlenmektedir.  

Ticari Unvan  : LODİ Sağlık Lojistik A.Ş. 

İrtibat Adresi  : Deri OSB Mah. Tabakhane Cad. No:6 Tuzla / İSTANBUL  

E-posta adresi(kep) : lodisagliklojistik@hs01.kep.tr 

Telefon         : 0216 591 01 55 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve 
aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 
kişisel veri işleme şartları dahilinde kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, 
müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam / kampanya / 
promosyon süreçlerinin yürütülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın 
tesisi veya korunması ve temel hak ve özgürlerinize zarar vermeksizin, meşru 
menfaatlerinizin korunması, ana faaliyet konularımıza ilişkin faaliyetlerde 
bulunabilmek adına işlenebilmektedir.  



 

 

 

Şirketimiz tarafından veya şirketimizi faaliyetinin ifası için öngörülen bilgilerin 
saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; Şirketimizde iş ilişkisi 
içerisinde bulunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak; İş ilişkisi içerisinde 
bulunan kişilerin gönderi takibi işlemlerini yürütmek ve işlemleri sağlamak, 
gönderimin durumunu kontrol etmek, müşteri kayıt tablolarını ve istatistiklerini 
oluşturmak; Gönderinin müşteriye ulaşmasını sağlamak amacıyla iletişim halinde 
bulunmak; 5651 Sayılı Kanun Gereği İnternet Erişim kayıtlarının tutulması; Elektronik 
veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; 
Müşteri talep ve/veya şikayetlerini takip etmek; Verilerin doğru ve güncel olmasının 
sağlanması; Şirketimizin kullanımda olan bina ve depoların fiziksel güvenliğinin ve 
denetiminin sağlanması; Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; Bilgi 
teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi; amacıyla kişisel verileriniz KVKK’nın 5. 
ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz tamamı; Şirketimiz, şirketimizin yurt içi ve yurt dışında (İtalya) 
mukim grup şirketleri ile hissedarları ile; Şirketimiz tarafından sunulmakta olan hizmetler için 
gerekli olan çalışmalar, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, 
şirketimiz tarafından belirtilmiş olan politikalarımızın yürütülmesi ve temini, gönderilerin 
takibi için elde edilen bilgi ve belgeler, gönderi takibi sonrası müşterilerinin istatistiklerinin 
oluşturulması ve bunlarla sınırlı olmaksızın şirketimizce tarafınıza sunulan hizmetin ifası ve 
kişisel taleplerin karşılanması, bilgi kayıplarının önüne geçilebilmek adına kopyalanması ve 
yedeklenmesi için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımıza, tedarikçi firmalara, 
acentalarımıza, sigorta şirketlerine, avukatlara, denetçilere, danışmanlara, hizmet alınan diğer 
üçüncü kişilere ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz Şirketimizi tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; 
Kişisel verileriniz LODİ tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da 
otomatik olmayan yöntemlerle ve yasalarda öngörülen hukuki sebepler dayanak alınarak 
ticari faaliyetlerimizi yürütmek, gönderileri iletmek için iş birliği içerisinde olunan kişilerce 
paylaşılan, iş ilişkisi içerisinde bulunan kişiler ile aramızdaki sözleşmesel yükümlülükleri ve 
kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla toplanmaktadır.  

 

 



 

 

 

İlgili Kişi Olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız 

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilmiş olan “KVKK Başvuru 
Formunu” doldurmak suretiyle LODİ’ye Deri OSB Mah. Tabakhane Cad. No:6 Tuzla / 
İSTANBUL adresine Noter aracılığıyla, birebir başvurunuz ile veya kep hesabınız ile 
lodisagliklojistik@hs01.kep.tr adresine iletmeniz durumunda LODİ talebin niteliğine göre 
talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, 
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, LODİ tarafından Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.   

Bu kapsamda ilgili kişi olarak;    

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

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

6698 sayılı Kanun 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,  

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 haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 
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LODİ (BOMI GROUP TURKIYE) 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU 
USUL VE ESASLARI 

GENEL AÇIKLAMALAR 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak 
tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), 
Aydınlatma metnimizde bulunan ve 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel 
verilerinin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize 
bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Başvuru 
yöntemleri aşağıdaki gibi sayılmıştır. 

 

-Noter Vasıtasıyla başvuru 

-Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu 

-KEP ile başvuru 

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru 
kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. 

Noter Vasıtasıyla 

Başvuru Formu ile birlikte Tebligat zarfına “KVKK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmak suretiyle 
Noter aracılığıyla Şirketimizin İrtibat adresine (Deri OSB Mah. Tabakhane Cad. No:6 Tuzla / 
İSTANBUL) iadeli taahhütlü şahsi veya vekil vasıtası ile tebligat yapılması gerekmektedir.  

Şahsen Başvuru 

Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ve Başvuru Formu ile Şirketimizin 
irtibat adresine (Deri OSB Mah. Tabakhane Cad. No:6 Tuzla / İSTANBUL) birebir başvurması 
gerekmektedir. 



 

 

 

KEP ile Başvuru 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla, lodisagliklojistik@hs01.hep.tr  adresi ile E-postanın 
konu kısmına “KVKK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmak suretiyle başvuru yapması 
gerekmektedir. 

Başkası adına başvuruda bulunmak istenmesi durumunda; noter onaylı vekaletname, veli 
yahut vasi olduğunuzu gösterir resmî belgeyi başvuru ekinde iletilmesi zorunludur. 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası 
gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde 
yanıtlandırılacaktır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU 

EK-1 

       1. İlgili Kişi; 

Ad-Soyad  

TCKN  

Telefon  

E-Posta  

KEP   

Adres  

 

2. Verilerinizi iletme sebebiniz ve LODİ ile olan ilişiğiniz; 

(Müşteri, personel, personel adayı, eski personel vb….) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

İlişkili olunan birim; ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tarih; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Konu/Sebep; …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11. Kapsamında talebiniz; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından 
işlenen kişisel verilerinizi belirlemek ve başvurunuza usulüne uygun bir şekilde cevap 
verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, 
kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak talep etme hakkını saklı tutar. Elde edilen konu 
ve içerikler Şirket tarafından saklı tutulacaktır. Form kapsamında iletmekte olduğunuz 
taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması 
halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı 
mesuliyet kabul etmemektedir. 

 

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi 

Adı Soyadı  :  

Başvuru Tarihi : 

İmzası   : 

 

 


