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ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. PAY SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE 

İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ 

  

1. AMAÇ VE KAPSAM 

Bu bildirim, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.’nin (“Anadolu Efes” veya “Şirket” olarak anılacaktır), 

işburada belirtilen kişisel verilerinizi nasıl toplayacağı, işleyeceği ve yöneteceği hakkında sizi bilgilendirir.  

 

Anadolu Efes, kişisel verilerinize ve gizliliğinize saygı gösterir. Bu bildirim, kişisel verilerinizi, hangi amaçla ve 

hukuki sebepler çerçevesinde işleyeceğimizi ve kimlerle hangi amaçlarla paylaşacağımızı, bu bilgileri nasıl 

işlediğimizi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) çerçevesinde yasal haklarınızı 

nasıl kullanabileceğinizi açıklar.  

 

2. VERİ İŞLEME FAALİYETLERİMİZ HAKKINDA BİLGİLER 

 

2.1 Veri Sorumlusunun Kimliği 

Bu Aydınlatma Bildirimi’nde açıklanan veri işleme faaliyetleri için kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu Anadolu Efes 

Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.’dir.  

 

2.2 Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla ve Hukuki Sebeple İşleneceği 

17.05.2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 

13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5’inci Maddesi’nin 2’nci 

Fıkrası’nın (c) bendi uyarınca tarafınızca iletilecek kişisel verilerinizi (imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje 

finansman sözleşmeleri kapsamında Tebliğ’in 4’üncü Maddesi’nin 1’inci fıkrasında belirtilen sürenin sonuna kadar 

muaccel hale gelen yükümlülükleri tevsik edici belgelerde yer alacak olan; adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, 

pasaport numaranız, yabancı vergi kimlik numaranız, vergi mükellifeyetinizin durumu (dar/tam), iletişim 

bilgileriniz, aracı kurum hesap bilginiz, borçlu olduğunuz banka/şubesi ve miktar, banka hesap bilginiz, 

imzaladığınız kredi sözleşmesi tarihi gibi verileriniz), Şirket, Kanun’un 5’inci Maddesi’nin 2’nci Fıkrası’nın (a) 

bendinde (Kanunlarda açıkça öngörülmesi), (ç) bendinde (Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için zorunlu olması) ve (e) bendinde (Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin 

zorunlu olması) belirtilen hukuki sebepler kapsamında, burada belirtilen amaçla işlemektedir. 

 

Bu bağlamda, anılan kişisel verileriniz Tebliğ’de belirtilen istisna ve düzenlemeler doğrultusunda tarafınıza kar 

payı dağıtımı yapılması ve bu kapsamda kar payı dağıtımına ilişkin hukuki, muhasebesel ve operasyonel işlemlerin 

gerçekleştirilmesi ve Tebliğ’in 6’ncı Maddesi’nin 1’nci Fıkrası’nın (c) bendi uyarınca uyarınca, Ticaret Bakanlığı İç 

Ticaret Genel Müdürlüğü’ne tevsik edilmesi amacıyla işlendiğine dair sizi aydınlatmak isteriz. 

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme ve aktarılma amaçları konusunda diğer bilgilere, 

http://www.anadoluefes.com.tr adresinde yer alan Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi Kişisel 

Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.  

 

2.3 Kişisel Verilerinizi Hangi Üçüncü Kişilerle ve Hangi Amaçlar Doğrultusunda Paylaşırız?  

 

Kişisel verileriniz; Tebliğ’in 6’ncı Maddesi’nin 1’nci Fıkrası’nın (c) bendi uyarınca uyarınca, Ticaret Bakanlığı’na, 

Tebliğ’e uygun kar payı dağıtımı yapıldğının tevsik edilmesi amacıyla aktarılacaktır. 

 

Kişisel verileriniz; Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, meşru menfaatleri için veri işlemenin 

zorunlu olması ve yasal takip durumlarında hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu 

olması gibi hukuki sebeplerle Şirket’in iş ortaklarına ve kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. 
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Verilerin güvenli ve düzenli şekilde muhafaza edilmesi amacıyla, kişisel verileriniz; bulut depolama hizmeti sunan, 

Şirket ile anlaşmalı yazılım firmalarının sunucularında saklanabilmektedir. 

Ayrıca teknolojik ve bilişim hizmetleri gereğince sözleşmeli bilişim hizmeti firmalarından hizmet alımı 

gerçekleştirilmesi nedeniyle, teknik destek, hizmet sağlanması ve herhangi bir zorunlu sebep nedeniyle söz 

konusu sözleşmeli bilişim hizmeti firmaları kişisel verilerinize erişim sağlayabilmektedir. 

 

2.4 Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle İşleriz? 

 

Kişisel verileriniz fiziki veya elektronik ortamda otomatik, kısmen otomatik ve bir veri kayıt sisteminin parçası 

olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.  

 

3. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanuni Haklarınız 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda “ilgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11 inci maddesi 

kapsamındaki talep haklarınız aşağıdakilerden oluşmaktadır: 

 

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b)  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c)  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

d)  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

e)  Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

f)  Kanun’un 7 nci maddesi’nde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

g)  (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme,  

h)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

i)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini 

talep etme. 

 

Söz konusu taleplerinizi Veri Sorumlusu sıfatıyla Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.’ye iletmeniz 

durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu’nca belirlenen ücret alınacaktır. Kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren 

talebinizi, www.anadoluefes.com.tr adresindeki Başvuru Formu’nu, formda yazan talimatlara uygun olarak 

doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Buyaka E Blok No:58/24 34771 

Ümraniye/İstanbul/Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir; noter kanalıyla veya 

Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu anadoluefes@anadoluefes.hs03.kep.tr 

adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.  

 

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 

Mersis No: 7965461354619152 

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Buyaka E Blok No:58/24 34771 

Ümraniye/İstanbul/Türkiye 

Telefon:  0212 - 4493600 

İnternet Adresi: www.anadoluefes.com   
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