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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE 
AYDINLATMA METNİ 

 
A. Veri Sorumlusunun Kimliği 

 
07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca 

“Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Şirketimiz 
Gemak Genel Soğutma Mak. San. Ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle kısaca “GEMAK” olarak anılacaktır.) “Veri 

Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum 
çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, GEMAK’ın Kanun kapsamında Ziyaretçi’lerine 
yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli 

olduğu durumlarda GEMAK tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır. 
 

Ziyaretçi’den kasıt, GEMAK’ın sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan gerçek 
kişilerdir. 

 
Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü 

veriyi kapsamaktadır. 

 
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 

herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, 
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 
 
B. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi, 
 

GEMAK, merkez, depo ve otopark tesislerinin güvenliğinin sağlanması ve daha kaliteli hizmet 
verebilmesi amacıyla, güvenlik kamerasıyla izleme, kayıt,  kimlik sorma faaliyeti ile misafir giriş 
çıkışlarının takibine yönelik veri toplamaktadır. Ayrıca, Ziyaretçi GEMAK’ın internet ağını kullanarak 
internet hizmeti almak ister ise bu hizmetin izlenirliğini ve güvenliğini takip etmeye ve sağlamaya 
yönelikte veri toplanmaktadır. 

 
İşbu veriler KVKK gereğince, GEMAK’a sözlü olarak vermiş olduğunuz bilgiler, kamera 

görüntüleri, elektronik, dijital ve teknik kanallar ile otomatik yada otomatik olmayan yollarla kanuna 
uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 
dahilinde işlenmektedir. 

 
GEMAK, güvenlik kamerası ile izleme ve internet hizmetinin kullanılması faaliyeti kapsamında; 

sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin 
güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar 
taşımaktadır. 

 
KVKK 5. Maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır. 
(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel 

verilerinin işlenmesi mümkündür:  
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda 

bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya 
beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) 
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 



 
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya 
korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 

İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 
 
5. maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel 
verilerin işlenmesi mümkündür. 

 

İşbu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz ad soyad, çalışılan firma bilgisi, telefon numarası, IP 
adresi, kamera görüntüleri ve giriş-çıkış saatlerinizdir. 
 

C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı 
tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir; 
 

 

• Kayıt oluşturulması, 
 
• İnternet hizmeti verilebilmesi amacıyla, 

 
• GEMAK’ın kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak 
temini ve denetimi amacıyla, 
 
• Giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla, 
 
• İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi, 
 
• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 
• Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi, 

 
• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının 
taleplerinin yerine getirilmesi, 
 
• KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 

 

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile; 

 

• Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve 
bilgi güvenliği firmalarıyla, 

 
• Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla,  
• Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş 

sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla paylaşılacağını, 
 



 
 

 

Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması 
gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde 
aktarılabilecektir. 
 

E. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

 

Kişisel verileriniz, 6 (altı) ay boyunca yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Süre 
geçtikten sonra kişisel verileriniz GEMAK tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim 
hale getirilecektir. 
 

 

F. Veri Sahibinin Hakları 
 

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak  Kanunun 11. Maddesine göre aşağıdaki 
haklara sahipsiniz: 
- 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,  
- Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
- Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise 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. 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve 
kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Gebze Plastikçiler 
Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cd. No:64 Gebze – Kocaeli”  adresine konunun KVKK ile ilgili 
olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya www.gemakltd.com adresindeki formu doldurarak 
yada ilgili kişi tarafından GEMAK ’a bizzat başvurarak iletebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. 
 

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC 
kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim 
yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve 
talep konusu bulunması zorunludur. 
 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için 
yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz 
hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına 
hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun 
kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi 
gerekmektedir. 

http://www.gemakltd.com/


 
Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde 

sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret 
alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş 
bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde GEMAK tarafından talep edilebilecek ücret kayıt 
ortamının maliyetini geçemez. 


