
 

 

Revizyon: 00 Tarih: 26.12.2019    Sayfa: 1/7 

 

Bu dokümanın güncelliği sadece “BASIM TARİHİNDE” geçerlidir. 

 

 

 

 

İLGİLİ KİŞİ AYDINLATMA 

PROSEDÜRÜ 

(ZİYARETCİ VE/VEYA KAMERALI BÖLGE AYDINLATMA METNİ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNVAN  

 

HAZIRLAYAN /  

PREPARED BY 

 

 

İRTİBAT KİŞİSİ 

 

KONTROL/KOORDİNASYON 

CONTROL/COORDİNATİON 

 

 İNSAN KAYNAKLARI DEPERTMANI 

 

ONAYLAYAN /  

APPROVED BY 

 

KERAMİK MAKİNA GENEL MÜDÜRÜ 



 

 

Revizyon: 00 Tarih: 26.12.2019    Sayfa: 2/7 

 

Bu dokümanın güncelliği sadece “BASIM TARİHİNDE” geçerlidir. 

 

 

İÇİNDEKİLER 

1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER ......................................................................... 4 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI ...................................................................... 4 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI ................................................................................... 5 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ ............ 6 

5. VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI ........................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Revizyon: 00 Tarih: 26.12.2019    Sayfa: 3/7 

 

Bu dokümanın güncelliği sadece “BASIM TARİHİNDE” geçerlidir. 

 

 

KERAMİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

ZİYARETCİ VE/VEYA KAMERALI BÖLGE AYDINLATMA METNİ 

 

KERAMİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“KERAMİK 

MAKİNA”), olarak faaliyetlerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın, misafirlerimizin, 

ziyaretçilerimizin ve tedarikçilerimizin kişisel bilgileri tamamen veya kısmen otomatik olan 

ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla, otomatik olmayan yollarla ile 

ölçülü ve sınırlı olmak şartıyla işlemektedir.  6698 sayılı kişisel verilerin korunması 

kanununa, kanuna bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, 

tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki kişisel verileri koruma kurulu tarafından alınmış ve 

alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük 

önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile kanunda tanımlı şekli ile “Veri 

Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından 

emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

 

KERAMİK MAKİNA tarafından toplanan görsel nitelikteki kişisel verileriniz işyeri 

güvenliğinin sağlanması adına kişilik haklarınıza zarar vermeyecek şekilde kanunun 4. 

maddesi ve 5/2-f bentlerinde belirtilen kişisel verileri işleme ilkeleri ve şartları dâhilinde 

işlenecektir. Görsel nitelikteki kişisel verileriniz, KERAMİK MAKİNA tesislerinde veya 

ofislerinde ilgili uyarı yazısının bulunduğu bölümlerde kamera kayıt sistemi marifetiyle 

otomatik yollardan işlenebilecek ve toplanabilecektir. İşyeri güvenlik tedbirlerinin alınması 

amacıyla KERAMİK MAKİNA bünyesinde toplanan görsel nitelikli kişisel verileriniz başta 

bilgi işlem birimi olmak üzere ilgili KERAMİK MAKİNA birimleri tarafından 

işlenebilecektir. Kamera görüntüleri, yalnızca olası kanuni yükümlülükleri yerine getirmek 

amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile adli veya idari yargı mercilerinin talepleri dâhilinde 

ilgili kuruluşlara kanunun 8/2-a bendi uyarınca aktarılabilecektir.  
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1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER  

 

Kanun uyarınca, “GÜZELLER OSB İNÖNÜ MAHALLESİ. NURSULTAN 

NAZARBAYEV SOKAK NO: 21/1 GEBZE/KOCAELİ” adresinde mukim KERAMİK 

MAKİNA Veri Sorumlusudur. 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

KERAMİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“KERAMİK 

MAKİNA”), olarak faaliyetlerimiz doğrultusunda KERAMİK MAKİNA’ya ait idari ve imalat 

bölgelerinin güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenlik 

kameralarıyla izlemesi, kayıt, kimlik bilgisi ile misafir bilgilerinin sağlanması, ziyaretçi ve 

tedarikçi girişlerinin/çıkışlarının takibine yönelik veriler toplamaktadır. Görsel nitelikteki 

kişisel verileriniz, KERAMİK MAKİNA tesislerinde veya ofislerinde, ilgili uyarı yazısının 

bulunduğu bölümlerde kamera kayıt sistemi marifetiyle otomatik yollardan işlenebilecek ve 

toplanabilecektir. İşyeri güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla KERAMİK MAKİNA 

bünyesinde toplanan görsel nitelikli kişisel verileriniz başta bilgi işlem birimi olmak üzere 

ilgili KERAMİK MAKİNA’nın birimleri tarafından işlenebilecektir. 

Ayrıca ziyaretçi KERAMİK MAKİNA’nın internet ağını kullanarak internet hizmeti almak 

ister ise bu hizmetin izlenirliğini ve güvenliğini takip etmeye ve sağlamaya yönelikte veri 

toplanmak acıyla, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri 

Sorumlusu (“KERAMİK MAKİNA”) ’nun meşru menfaati gereğince kişisel bilgileriniz 

tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 

kaydıyla, otomatik olmayan yollarla ölçülü ve sınırlı olmak şartıyla işlenmektedir.  

 Bu anlamda kişisel verileriniz KERAMİK MAKİNA tarafından; 

 5651 sayılı ı̇nternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesı̇ ve bu yayınlar yoluyla 

ı̇şlenen suçlarla mücadele edı̇lmesı̇ hakkında kanuna  bağlı çıkarılan ikinci 

düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek, 
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 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununda ve bu kanuna bağlı çıkarılan ikinci 

düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek, 

 Kayıt bilgisinin oluşturulması amacıyla, 

 İnternet hizmeti verilebilmesi amacıyla,  

 KERAMİK MAKİNA’ nın bilgi güvenliği, bilgi 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 amacıyla, 

 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,  

 Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi amacıyla,  

 Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve 

kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,  

 İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ı̇lişkin 

yönetmelik hazırlanması amacıyla,  

 Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler, 

Amaçlarıyla kanunda belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve 

işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir. 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, kanunun 8. ve 9. maddesinde 

belirtilen şartlara uygun olarak, kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 

misafirlerimize, ziyaretlerimize ve tedarikçilerimize ait kişisel verileriniz; 

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

amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,  

 Bilgi güvenli gereği, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim 

firmaları ve bilgi güvenliği firmalarına,  
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Aktarılması amacıyla, kanunda belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına 

uygun olacak şekilde işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde 

işlenmektedir. 

 

Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza 

alınması gerekli olmayan durumlar hariç̧ olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş̧ koşullar 

çerçevesinde aktarılabilecektir.  

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA Y0+ÖNTEMLERİ VE 

HUKUKİ SEBEPLERİ 

 

Kişisel verileriniz; yukarıdaki (3) ve (4) maddelerinde belirtilen amaçlar 

doğrultusunda insan kaynakları departmanı, KERAMİK MAKİNA tarafından yetkilendirilmiş 

veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından aşağıda belirtilen yöntemler ile 

toplanmaktadır. 

 

Bu anlamda kişisel verileriniz KERAMİK MAKİNA tarafından; 

 5651 sayılı ı̇nternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesı̇ ve bu yayınlar yoluyla 

ı̇şlenen suçlarla mücadele edı̇lmesı̇ hakkında kanuna bağlı çıkarılan ikinci 

düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişi tespit 

bilgisi, 

 Otomatik veya otomatik olamayan yöntemler ile plaka bilgisi sözlü olarak veya 

yerleşkemiz içinde yer alan kapalı devre kameralar  aracılığı ile araç tespiti, 

 Giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla kimlik bilgileri misafir tespiti, 

Amacıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, 

elektronik veya sair yollarla toplanabilir. 

Bu kapsamda; isim soy isim, vesikalık, araç plakası bilgisi, giriş çıkış bilgileri ile ilgili 

kişinin menfaatlerine zarar vermemek kaydıyla ve KERAMİK MAKİNA’ nın meşru 

menfaatleri ve hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.  
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5. VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI 

 

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu madde 

11 uyarınca sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla,  

 Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile, 

 Noter vasıtasıyla,  

 Başvuru sahibinin adına tanımlı güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra formu           

keramik@hs01.kep.tr  KEP adresine göndererek kimliğini ve ilgisini ispatlamak 

suretiyle başvurabilir.  

Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, kurulca belirlenen 

tarifedeki ücret alınabilir. Başvuru formuna   www.keramik.com.tr adresinden erişebilirsiniz.  

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ, 

 

KERAMİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

İletişim Linki ve E-mail Adresi: www.keramik.com.tr  /  keramik@hs01.kep.tr 

 

 

Adres: Güzeller OSB İnönü Mahallesi. Nursultan Nazarbayev Sokak No: 21/1 

Gebze/KOCAELİ 

                                                                                              

Adı Soyadı:                     

Tarih:           

İmza:  
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