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1. GĠRĠġ 

 
 

GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ MÜHENDĠSLĠK MDENCĠLĠK ĠNġAAT 

LABARATUVAR VE EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ(Bundan sonra “GAMA 

OSGB” olarak anılacaktır.) için kiĢisel verilerin korunması büyük bir öneme haizdir. 

Ortaklarımızın, müĢterilerimizin, çalıĢanlarımızın, çalıĢan adaylarımızın, GAMA OSGB 

yetkililerinin, iĢtirak Ģirketleri çalıĢanlarının, birlikte çalıĢtığımız Ģirket çalıĢanlarının, 

hissedarlarının, yetkililerinin, ziyaretçilerimizin ve üçüncü kiĢilerin kiĢisel verilerini 

korunmasında büyük hassasiyet gösterilmektedir. 

T.C. Anayasası’nın 20inci maddesinde (MADDE 20- Herkes, özel hayatına ve aile hayatına 

saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine 

dokunulamaz. (Mülga cümle: 3/10/2001-4709/5 md.) (Değişik: 3/10/2001-4709/5 md.) Millî 

güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması 

veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı 

olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri 

bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. 

Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını 

el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar. 

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/2 md.) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme 

hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu 

verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları 

doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak 

kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin 

korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.) tanındığı üzere, herkes, kendisiyle 

ilgili kiĢisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kiĢinin kendisiyle ilgili 

kiĢisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere eriĢme, bunların düzeltilmesini veya 

silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de 

kapsar. KiĢisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kiĢinin açık rızasıyla 

iĢlenebilir. 

GAMA OSGB firmasının faaliyetleri ya da gereklilikleri doğrultusunda kiĢisel verilerini 

iĢlediğimiz, Ortaklarımızın, müĢterilerimizin, çalıĢanlarımızın, çalıĢan adaylarımızın, GAMA 

OSGB firması yetkililerinin, birlikte çalıĢtığımız Ģirket çalıĢanlarının, hissedarlarının, 

yetkililerinin, ziyaretçilerimizin ve üçüncü kiĢilerin, Anayasal bir hak olan “KiĢisel Verilerin 

Korunması” hakkının korunması ve geliĢtirilmesi bir kurum politikası olarak benimsenmiĢtir. 
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ĠĢbu Politika ile kiĢisel verilerin iĢlenmesi ve korunması konusunda GAMA OSGB firması 

tarafından benimsenen ilkeler ortaya konulmaktadır. 

 

2. POLĠTĠKA’NIN AMACI 

 
 

Bu Politika, kiĢisel verilerin iĢlenmesi ve korunması konusunda 6698 sayılı KiĢisel Verilerin 

Korunması Kanunu’na (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.), KiĢisel Veri Koruma 

Kurulu kararlarına ve ikincil mevzuata uyum sağlanması için tüm GAMA OSGB firması 

kapsamında faaliyetlerin uyumlu Ģekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla hazırlanmıĢtır. 

Ayrıca, GAMA OSGB firması tarafından kiĢisel verilerin iĢlenmesi ve güvenliğinin 

sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler, alınan önlemler ve GAMA OSGB firması ilkeleri 

konusunda, kiĢisel verileri iĢlenen ilgili kiĢilerin en Ģeffaf Ģekilde bilgilendirilmesi 

hedeflenmektedir. 

 

3. POLĠTĠKA’NIN KAPSAMI 

 
 

Bu politika, ilgili kiĢilere ait kiĢisel 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, değiĢtirilmesi, yeniden 

düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, 

sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleĢtirilen her 

türlü iĢleme ve kiĢisel verilerin güvenliği için alınan idari ve teknik önlemlere iliĢkindir. 

 

4. TANIMLAR 
 

Bu politikada geçen, 

a. Açık rıza: Belirli bir konuya iliĢkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle 

açıklanan rızayı, 

b. Anonim hâle getirme: KiĢisel verilerin, baĢka verilerle eĢleĢtirilerek dahi hiçbir surette 

kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kiĢiyle iliĢkilendirilemeyecek hâle 

getirilmesini, 

c. Ġlgili kiĢi: KiĢisel verisi iĢlenen gerçek kiĢiyi, 

d. Ġlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden 

sorumlu olan kiĢi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu 

içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kiĢisel verileri 

iĢleyen kiĢileri, 

e. Ġmha: KiĢisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini, 
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f. Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanununu, 

g. KiĢisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kiĢiye iliĢkin her türlü bilgiyi, 

h. KiĢisel verilerin iĢlenmesi: KiĢisel 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, değiĢtirilmesi, yeniden 

düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, 

sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde 

gerçekleĢtirilen her türlü iĢlemi, 

i. KiĢisel veri iĢleme envanteri: Veri sorumlularının iĢ süreçlerine bağlı olarak 

gerçekleĢtirmekte oldukları kiĢisel veri iĢleme faaliyetlerini; kiĢisel veri iĢleme 

amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kiĢi grubuyla 

iliĢkilendirerek oluĢturdukları ve kiĢisel verilerin iĢlendikleri amaçlar için gerekli olan 

azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kiĢisel verileri ve veri güvenliğine 

iliĢkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri, 

j. KiĢisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kiĢisel verilerin 

iĢlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme iĢlemi ile silme, yok etme ve 

anonim hale getirme iĢlemi için dayanak yaptıkları politikayı, 

k. Kurul: KiĢisel Verileri Koruma Kurulunu 

l. Kurum: KiĢisel Verileri Koruma Kurumunu, 

m. Periyodik imha: Kanunda yer alan kiĢisel verilerin iĢlenme Ģartlarının tamamının 

ortadan kalkması durumunda kiĢisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve 

tekrar eden aralıklarla resen gerçekleĢtirilecek silme, yok etme veya anonim hale 

getirme iĢlemini, 

n. Sicil: KiĢisel Verileri Koruma Kurumu BaĢkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları 

sicilini, 

o. Veri iĢleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kiĢisel verileri 

iĢleyen gerçek veya tüzel kiĢiyi 

p. Veri kayıt sistemi: KiĢisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak iĢlendiği 

kayıt sistemini, 

q. Veri sorumlusu: KiĢisel verilerin iĢleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kiĢiyi, 

ifade eder. 
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5. KĠġĠSEL VERĠLERĠN ĠġLENMESĠ 

 

 
5.1. KiĢisel Verilerin ĠĢlenmesinde Uygulanacak Ġlkeler 

 
 

GAMA OSGB Firmamız, ilgili kiĢilerin kiĢisel verilerinin iĢlenmesinde, Anayasa’ya, KVKK’ 

ya ve yasal mevzuata uygun hareket etmektedir. KiĢisel verilerin iĢlenmesine iliĢkin KVKK’ 

nın 4üncü maddesinde yer alan ilkeler, tüm kiĢisel veri iĢleme faaliyetlerinin özünde 

bulunması ve tüm kiĢisel veri iĢleme faaliyetlerinin bu ilkelere uygun olarak 

gerçekleĢtirilmesi GAMA OSGB Firmamızın önceliği olup, veri iĢleme süreçlerinde dikkate 

alınan bu ilkeler aĢağıda yer verildiği gibidir. 

5.1.1 KiĢisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun ġekilde 

ĠĢlenmesi 
 

 

GAMA OSGB Firmamızca tüm veri iĢleme süreçlerinde önkoĢul olarak kabul edilmiĢ olan 

hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi, kiĢisel verilerin iĢlenmesinde kanunlarla ve 

diğer hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkelere uygun hareket edilmesi zorunluluğunu ifade 

etmektedir. Bu ilke uyarınca, GAMA OSGB Firmamız, veri iĢlemedeki hedeflerine ulaĢmaya 

çalıĢırken, ilgili kiĢilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almakta, ilgili kiĢinin 

beklemediği ve beklemesinin de gerekmediği sonuçların ortaya çıkmasını önleyici Ģekilde 

hareket etmektedir. Bu ilke kapsamında GAMA OSGB Firmamız, kiĢisel verilerin ne Ģekilde 

ve ne amaçla iĢleneceği konusunda ilgili kiĢiyi gerekli Ģekilde aydınlatarak, veri iĢleme 

faaliyetinin ilgili kiĢi için Ģeffaf olmasını sağlamayı hedeflemektedir. 

5.1.2 KiĢisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 

 
 

GAMA OSGB Firmamız ilgili kiĢinin kiĢisel verilerine dayalı olarak ilgili kiĢiyle ilgili bir 

sonuç ortaya koyuyor ise kiĢisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması 

noktasında aktif özen yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Bunun dıĢında ilgili kiĢilerin 

bilgilerinin doğru ve güncel olmasını temin etmek amacı ile GAMA OSGB Firmamıza 

baĢvurması için iletiĢim kanalları açık tutulmakta ve gerekli imkân tanınmaktadır. 

 

5.1.3. KiĢisel Verileri Belirli, Açık ve MeĢru Amaçlar Ġçin ĠĢleme 

 
 

GAMA OSGB Firmamız tarafından, kiĢisel veri iĢleme amaçlarının açıklandığı hukuki iĢlem 

ve metinlerde (açık rıza, aydınlatma, ilgili kiĢinin baĢvurularını cevaplama, veri sorumlusu 

siciline olan baĢvuru) belirlilik ve açıklık ilkesine uyumda hassasiyet gösterilmekte, veri 

iĢleme faaliyetinin ilgili kiĢi tarafından açık bir Ģekilde anlaĢılabilir olmasını sağlamaya özen 
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gösterilmektedir. KiĢisel veriler belirlenen, ilan edilen, bildirilen veya sözleĢmede 

kararlaĢtırılan amaçlar çerçevesinde iĢlenmektedir. 

5.1.4. KiĢisel Verileri ĠĢlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü 

Olarak ĠĢleme 

GAMA OSGB Firmamızca gerçekleĢtirilen veri iĢleme süreçlerinde, iĢlenen verilerin 

belirlenen amaçların gerçekleĢtirilebilmesine elveriĢli olmasına dikkat edilmekte; amacın 

gerçekleĢtirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kiĢisel verilerin iĢlenmesinden 

kaçınılmaktadır. Ġleride ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karĢılanmasına yönelik olarak 

veri iĢlenmesi yoluna gidilmemektedir. 

5.1.5. KiĢisel Verileri Mevzuatta Öngörülen veya ĠĢlendikleri Amaç Ġçin 

Gerekli Süre Kadar Muhafaza Etme 

 
 

GAMA OSGB kiĢisel verileri mevzuatta öngörülen veya iĢlendikleri amaç için gerekli süre 

kadar saklamaktadır. Mevzuatta belirtilen sürenin bitmesi ya da amacın gerçekleĢmesi halinde 

kiĢisel veriler re’ sen ya da ilgilinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte ya da anonim 

hale getirilmektedir. KiĢisel verilerin imhasına iliĢkin olarak “Kişisel Veri Saklama Ve İmha 

Politikası” hazırlanmıĢ ve GAMA OSGB internet sitesinde ilan edilmiĢtir. 

5.2. Genel Nitelikte KiĢisel Verilerin ĠĢlenmesi 

 
 

Anayasa’nın 20inci maddesi ve KVKK’ nın 5inci maddesi gereğince, kiĢisel veriler ilgili 

kiĢinin açık rızası olmaksızın iĢlenemez. GAMA OSGB Firmamız iĢbu yasal düzenlemeler 

doğrultusunda, kiĢisel verilerin iĢlenmesinde ilgili kiĢilerin açık rızasını almaya her zaman 

özen göstermektedir. 

Ancak bazı durumlarda açık rıza aranmaksızın kiĢisel verilerin iĢlenmesine KVKK izin 

vermiĢtir. ĠĢbu durumların bir veya birkaçının bulunması halinde, kiĢisel veriler açık rıza 

olmasa dahi iĢlenebilmektedir. Ġlgili kiĢinin açık rızası olmaksızın kiĢisel verilerin iĢlenmesi 

halinde de 5.1 baĢlığında açıklanan ilkelere uygun Ģekilde hareket edilmektedir. 

KiĢisel verileriniz aĢağıda yer alan Ģartlardan biri veya birkaçının bulunması halinde GAMA 

OSGB firması tarafından iĢlenebilmektedir. 

5.2.1. KiĢisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 

 
 

KiĢisel verilerin iĢlenmesine açık rızanın alınması GAMA OSGB firmasının önceliğidir. Bu 

nedenle kiĢisel verilerini iĢlediğimiz ilgili kiĢilerin açık rızalarını fiziki ve elektronik ortamda 

almak için gerekli yöntemler geliĢtirilmiĢtir. 

Ġlgili kiĢilerin, kiĢisel verilerinin iĢlenmesine iliĢkin rızalarını alınmadan önce KVKK’ nın 

10nuncu maddesi doğrultusunda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmekte, belirli bir 
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konuya iliĢkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür irade ile açık rızalarının alınması 

sağlanmaktadır. 

5.2.2 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 

 
 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde kiĢisel verilerin iĢlenmesi hukuka uygun olup, bu 

durumda ilgili kiĢinin açık rızasının olup olmadığı ayrıca değerlendirilmemektedir. 4857 

Sayılı ĠĢ Kanunu'nun ĠĢçi Özlük Dosyası Ġle Ġlgili 75inci Maddesi gereğince ĠĢveren çalıĢtırdığı 

her iĢçi için bir özlük dosyası düzenler. ĠĢveren bu dosyada, iĢçinin kimlik bilgilerinin 

yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve 

kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek 

zorundadır. çalıĢanların verilerinin toplanması bu kapsamda değerlendirilmektedir. 

5.2.3. Fiili Ġmkânsızlık Nedeniyle Açık Rızanın Alınamaması 

 
 

Rızanın açıklanamadığı ya da geçerli olmadığı hallerde, kiĢilerin hayat veya beden 

bütünlüğünün korunması için verilerin iĢlenmesi öngörülmektedir. Örneğin kiĢinin Ģuurunun 

yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir durumda, 

hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, 

kiĢisel verileri iĢlenebilecektir. 

5.2.4. SözleĢmenin Kurulması veya Ġfası ile Doğrudan Ġlgili Olması 

 
 

Bir sözleĢmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması halinde, sözleĢmenin taraflarına 

ait kiĢisel verilerin açık rıza olmaksızın iĢlenmesi mümkündür. Örneğin yapılan bir sözleĢme 

gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisi elde edilebilecektir. 

 

 

5.2.5. GAMA OSGB Firmasının Hukuki Sorumluluğunun Yerine 

Getirilmesi Ġçin Zorunlu Olması 

GAMA OSGB Firmasının, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

halinde, kiĢisel verilerin açık rıza olmaksızın da iĢlenmesi mümkündür. Örneğin açık rıza 

olmasa dahi mahkeme kararıyla talep edilen bilgiler mahkemeye sunulabilecektir. 

5.2.6. Ġlgili KiĢinin Kendisi Tarafından AlenileĢtirilmiĢ Veriler 

 
 

Ġlgili kiĢinin kendisi tarafından kamuoyuna açıklanmıĢ olan kiĢisel verileri açık onay 

olmaksızın iĢlenebilecektir. Örneğin bir sosyal iletiĢim hesabında özgeçmiĢini paylaĢan 

kiĢinin, söz konusu bilgileri alenileĢtirilmiĢ veri olarak kabul edilir. 
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5.2.7. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Ġçin Zorunlu 

Olması 

 
 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri iĢlemenin zorunlu olması halinde açık 

rıza olmaksızın da kiĢisel veriler iĢlenebilecektir. GAMA OSGB Firmasının, çalıĢan 

tarafından açılan bir davada ispat için bazı verileri kullanması bu kapsamdadır. 

5.2.8. GAMA OSGB Firmasının MeĢru Menfaatleri Ġçin Zorunlu 

Olması 

Ġlgili kiĢinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meĢru 

menfaatleri için veri iĢlemenin zorunlu olması halinde açık rıza olmaksızın kiĢisel veriler 

iĢlenebilecektir. ÇalıĢanlarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, onların 

terfileri, maaĢ zamları yahut sosyal haklarının düzenlenmesinde kiĢisel verilerinin iĢlenmesi bu 

kapsamdadır. 

5.3. Özel Nitelikli KiĢisel Verilerin ĠĢlenmesi 

 
 

KVKK ile bazı kiĢisel verilere, ayrımcılık potansiyeline sahip olmaları ve hukuka aykırı olarak 

iĢlendiğinde kiĢilerin mağduriyetine yol açabilecekleri gözetilerek özel önem verilmiĢ ve bu 

veriler “özel nitelikli kiĢisel veri” olarak adlandırılmıĢtır. 

Hangi verilerin özel nitelikli kiĢisel veri olduğu Kanun’un 6ıncı maddesinde sayılmıĢtır. Buna 

göre, kiĢilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düĢüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer 

inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 

mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel 

nitelikli kiĢisel veridir. 

GAMA OSGB, KVKK’ nın özel önem atfettiği söz konusu “özel nitelikli kişisel verilerin” 

iĢlenmesinde özel bir hassasiyet göstermektedir. Özel nitelikli kiĢisel verilerin iĢlenmesi 

süreçlerinde yer alan çalıĢanlara, Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özeli nitelikli kiĢisel 

veri güvenliği konularında eğitim verilmekte, gizlilik sözleĢmeleri imzalatılmakta, verilere 

eriĢim yetkisi kısıtlanmakta, görev değiĢikliği olan ya da iĢten ayrılan çalıĢanların bu 

alanlardaki yetkileri derhal kaldırılmaktadır. 

Özel nitelikli kiĢisel verilerin muhafaza edildiği elektronik ortamlarda gerçekleĢtirilen tüm 

hareketlerin iĢlem kayıtları güvenli olarak kayıt altında tutulmakta, verilerin bulunduğu 

ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli Ģekilde takip edilmekte ve gerekli güvenlik 

testleri düzenli olarak yapılarak, test sonuçları kaydedilmektedir. Özel nitelikli kiĢisel 

verilerin muhafaza edildiği fiziksel ortamlarda yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, söz 

konusu ortamlara yetkisiz giriĢ çıkıĢlar engellenmektedir. 

Söz konusu verilerin iĢlenmesi için ilgili kiĢilerin açık onayı GAMA OSGB Firmamızın 
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önceliğidir. GAMA OSGB tarafından, özel nitelikli kiĢisel veriler, ilgili kiĢinin açık rızası 

olmaması halinde ancak KVKK’da belirlenmiĢ olan aĢağıdaki istisnai durumlarda 

iĢleyebilecektir; 

 Sağlık ve cinsel hayat dıĢındaki kiĢisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili 

kiĢinin açık rızası aranmaksızın iĢlenebilir. 

 Sağlık ve cinsel hayata iliĢkin kiĢisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, 

koruyucu hekimlik, tıbbî teĢhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 

hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü 

altında bulunan kiĢiler veya yetkili kurum ve kuruluĢlar tarafından ilgilinin açık rızası 

aranmaksızın iĢlenebilir. 

5.4. KiĢisel Verilerin Aktarılması 

 

 
5.4.1. KiĢisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması 

 
 

KiĢisel verilerin paylaĢılmasında açık rızanın alınması GAMA OSGB Firmamızın önceliğidir. 

Bu nedenle kiĢisel verilerini üçüncü kiĢilerle paylaĢtığımız ilgili kiĢilerin açık rızalarını fiziki 

ve elektronik ortamda almak için gerekli yöntemler geliĢtirilmiĢtir. 

GAMA OSGB Firmamızın, kiĢisel verinin iĢlenmesi amaçları doğrultusunda, hukuka ve 

dürüstlük kurallarına uygun olarak, ilgili kiĢinin kiĢisel verilerini üçüncü kiĢiler ile 

paylaĢabilmektedir. 

 

5.4.1.1. Genel Nitelikli KiĢisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması 

 
 

GAMA OSGB Firmamız, ilgili kiĢilerin kiĢisel verilerini, kiĢisel verilerin iĢlenmesinde 

benimsenin ilkelere uygun bir Ģekilde üçüncü kiĢilere aktarabilmektedir. KiĢisel verilerin 

üçüncü kiĢilere aktarılmasında ilgili kiĢinin onayının alınmasına hassasiyet gösterilmekte 

olup, aĢağıda belirtilen hallerin bir veya bir kaçının bulunması halinde açık onay alınmaksızın 

kiĢisel verilerin aktarılması söz konusu olabilmektedir; 

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 

hukuki geçerlilik tanınmayan kiĢinin kendisinin ya da bir baĢkasının hayatı veya beden 

bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 

 Bir sözleĢmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleĢmenin taraflarına ait kiĢisel verilerin iĢlenmesinin gerekli olması. 

 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

 Ġlgili kiĢinin kendisi tarafından alenileĢtirilmiĢ olması. 
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 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri iĢlemenin zorunlu olması. 

 Ġlgili kiĢinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meĢru menfaatleri için veri iĢlenmesinin zorunlu olması. 

5.4.1.2. Özel Nitelikli KiĢisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması 

GAMA OSGB Firmamız, ilgili kiĢilerin özel nitelikli kiĢisel verilerini, kiĢisel verilerin 

iĢlenmesinde benimsenin ilkelere uygun bir Ģekilde üçüncü kiĢilere aktarabilmektedir. 

Özel nitelikli kiĢisel verilerin üçüncü kiĢilere aktarılmasında ilgili kiĢinin onayının alınmasına 

hassasiyet gösterilmekte ve yeterli teknik ve idari önlemler alınarak özel nitelikli kiĢisel veriler 

yurtiçinde aktarılmaktadır. Ancak aĢağıda belirtilen hallerin mevcut olması durumunda yeterli 

teknik ve idari önlemler alınarak, ilgili kiĢinin açık rızası bulunmadan da özel nitelikli kiĢisel 

verilerin aktarılması söz konusu olabilmektedir; 

 KiĢilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düĢüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya 

diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza 

mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik 

verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde, 

 Sağlık ve cinsel hayata iliĢkin kiĢisel veriler ise ancak kamu sağlığının 

korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teĢhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 

yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, 

sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kiĢiler veya yetkili kurum ve kuruluĢlar 

tarafından. 

 

5.4.2. KiĢisel Verilerin YurtdıĢına Aktarılması 

 
 

KiĢisel verilerin yurtdıĢına aktarılmasında, ilgili kiĢinin açık rızanın alınmasına özen 

gösterilmektedir. Bu nedenle ilgili kiĢilerin açık rızalarını fiziki ve elektronik ortamda almak 

için gerekli yöntemler geliĢtirilmiĢtir. 

GAMA OSGB Firmamız, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir Ģekilde ve veri iĢleme 

amaçlarına bağlı kalarak ilgili kiĢilerin kiĢisel verilerini yurtdıĢına aktarabilmektedir. 

KiĢisel verilerin yurtdıĢına aktarılmasında KVKK’ nın 9uncu Maddesine uygun hareket 

edilmektedir. 

5.4.2.1. Genel Nitelikli KiĢisel Verilerin YurtdıĢına Aktarılması 

 
 

GAMA OSGB Firmamız, ilgili kiĢilerin kiĢisel verilerini, kiĢisel verilerin iĢlenmesinde 

benimsenin ilkelere uygun bir Ģekilde üçüncü kiĢilere aktarabilmektedir. KiĢisel verilerin 

yurtdıĢında bulunan üçüncü kiĢilere aktarılmasında ilgili kiĢinin onayının alınmasına 

hassasiyet gösterilmektedir. 
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Ġlgili kiĢinin açık rızası olmaması halinde ise, verinin aktarılacağı ülkede yeterli 

korumanın bulunması veya kiĢisel verinin aktarılacağı veri sorumlusunun yeterli bir korumayı 

yazılı olarak taahhüt etmesi ve KiĢisel Verilerin Korunması Kurulu’nun izninin bulunması 

Ģartıyla, aĢağıdaki Ģartlardan birinin varlığı hâlinde kiĢisel verilerinin yurtdıĢına aktarılması 

mümkündür: 

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya 

rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kiĢinin kendisinin ya da bir 

baĢkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 

 Bir sözleĢmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleĢmenin taraflarına ait kiĢisel verilerin iĢlenmesinin gerekli 

olması. 

 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması. 

 Ġlgili kiĢinin kendisi tarafından alenileĢtirilmiĢ olması. 

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri iĢlemenin zorunlu 

olması. 

 Ġlgili kiĢinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meĢru menfaatleri için veri iĢlenmesinin zorunlu olması. 

 

5.4.2.2 Özel Nitelikli KiĢisel Verilerin YurtdıĢına Aktarılması 

 
 

GAMA OSGB Firmamız, ilgili kiĢilerin kiĢisel verilerini, kiĢisel verilerin iĢlenmesinde 

benimsediği ilkelere uygun bir Ģekilde yurtdıĢına aktarabilmektedir. 

Verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması veya kiĢisel verinin 

aktarılacağı veri sorumlusunun yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KiĢisel 

Verilerin Korunması Kurulu’nun izninin bulunması Ģartıyla, aĢağıdaki Ģartlardan birinin varlığı 

hâlinde ilgili kiĢinin açık rızasına ihtiyaç duyulmadan, kiĢisel verilerinin yurtdıĢına aktarılması 

mümkündür: 

 KiĢilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düĢüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi 

veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 

ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve 

genetik verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde, 

 Sağlık ve cinsel hayata iliĢkin kiĢisel veriler ise ancak kamu sağlığının 

korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teĢhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 

yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi 
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amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kiĢiler veya yetkili 

kurum ve kuruluĢlar tarafından. 

 

6. BĠNA VE HĠZMET VERĠLEN TESĠS GĠRĠġ VE ĠÇERĠSĠNDE KĠġĠSEL 

VERĠLERĠN ĠġLENMESĠ 
 

GAMA OSGB Firmamız, GAMA OSGB binaların ve hizmet verdiği tesislerinin güvenliğini 

sağlamak amacıyla ve meĢru menfaatleri doğrultusunda, GAMA OSGB binaların ve hizmet 

verdiği tesislerin güvenlik kameraları ile 7 gün 24 saat izleme faaliyetleri ve misafir giriĢ 

çıkıĢlarının takibine yönelik olarak kiĢisel verile iĢleme süreçleri yürütmektedir. Bu süreç 

kapsamında iĢlenen kiĢisel veriler münhasıran bina ve tesis güvenliği ile meĢru menfaatlerin 

gerektirdiği ölçüde iĢlenmektedir. 

  

6.1. Güvenlik Kameraları ile Bina ve Hizmet Verilen Tesislerin Ġzlenmesi 

 
 

GAMA OSGB tarafından, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yasal mevzuata 

uygun bir Ģekilde kamera ile izleme faaliyetleri yürütülmektedir. Güvenlik kameraları 

aracılığı ile kayıt altına alınan kiĢisel veriler sadece güvenlik amacı ile iĢlenmekte, KVKK’da 

öngörülen kiĢisel veri iĢleme ilkeleri ve Ģartlarına riayet edilmektedir. 

KiĢi temel hak ve özgürlüklerini ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmemek için gerekli hassasiyet 

gösterilmekte ve GAMA OSGB güvenliğinin sağlanması ve meĢru menfaatlerinin korunması 

amacı ile ilgili kiĢilerin haklarının korunması arasında denge kurulmaktadır. 

Bu doğrultuda güvenlik kameraların konumlandırılması, sayısı ve kayıt süresi belirlenirken 

güvenliği sağlamak için yeterli olacak Ģekilde planlama yapılmaktadır. Özel hayatın gizliliği 

teĢkil edebilecek alanlarda güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti yürütülmemektedir. 

GAMA OSGB bina ve tesislerde görünebilir alanlarda, güvenlik kamerası ile 7 gün 24 saat 

izleme yapıldığı ve görüntülerin kaydedildiği bildirimi asılarak, ilgili kiĢilerin veri iĢleme 

süreci hakkında aydınlatılması sağlanmaktadır. 

GAMA OSGB, güvenlik kameraları ile kaydedilen kiĢisel verilerin güvenliğini sağlamak için 

gerekli idari ve teknik güvenlik önlemlerini almaktadır. Kayıt altına alınan görüntülere sadece 

sınırlı sayıda GAMA OSGB çalıĢanı tarafından eriĢim sağlanabilmektedir. 

6.2. GAMA OSGB Bina ve Hizmet Verdiği Tesislerine Ziyaretçi GiriĢleri 

 

GAMA OSGB firması, güvenliğin sağlanması amacıyla, GAMA OSGB firması binası ve 

tesislerine giriĢlerde, ziyaretçi giriĢ çıkıĢlarını takip edebilmek için veri iĢleme faaliyeti 

gerçekleĢtirmektedir. Bu kapsamda ziyaretçilere ait isim-soy isim bilgisi, araç plaka bilgisi vb. 

kiĢisel veriler, bina ve tesis güvenliğini sağlamak amacı belirli süre saklanabilmekte ve sadece 

bu amaç için kullanılabilmektedir. 
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GAMA OSGB firması, KVKK’ nın 10uncu Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatı ile 

aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmekte ve ilgili kiĢileri bu konuda bilgilendirmektedir. 

Bina ve tesislerde görünebilir alanlarda, güvenlik amacı ile ziyaretçilerin kiĢisel verilerinin 

iĢlendiğine dair bildirimler asılarak, ilgili kiĢilerin veri iĢleme süreci hakkında aydınlatılması 

sağlanmaktadır. 

 

 

7. BĠNA VE HĠZMET VERĠLEN TESĠSLERDE SAĞLANAN ĠNTERNET ERĠġĠMĠNE 

ĠLĠġKĠN VERĠLER 

 
 

GAMA OSGB bina ve hizmet verilen tesislerde, personele ve misafirlere internete eriĢim 

imkanı sağlanmaktadır. Ġnternet eriĢimini kullanmak isteyen personel ve misafirin, ad soyadı, 

telefon numarası, T.C. kimlik numarası ile giriĢ yaptığı internet siteleri ve saat bilgileri, 5651 

sayılı Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu Ġle ĠĢlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan Ġnternet 

Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik gereğince yasal bir zorunluluk olarak 

saklanmaktadır. 

Saklanan kayıtlar, yetkili kurum ve kuruluĢların talep etmesi halinde yasal yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi için hukuken yetkili kurum ve kuruluĢlar ile paylaĢılabilecektir. 

 

8. ĠNTERNET SĠTESĠ ZĠYARETÇĠLERĠNE AĠT KĠġĠSEL VERĠLER 

 
 

GAMA OSGB Firmasına ait internet sitelerin bazılarında, bu siteleri ziyaret eden kiĢilerin 

bilgileri teknik vasıtlar ( cookies gibi) ya da üyelik aĢamasında ziyaretçi tarafından 

paylaĢılması sureti ile kaydedilebilmektedir. 

GAMA OSGB Firmasında ait internet sitelerinde, kiĢisel verilerin ne Ģekilde ve hangi amaç ile 

elde edildiğine dair KVKK’ nın 10uncu Maddesi kapsamında “KiĢisel Verilerin Korunması ve 

ĠĢlenmesi Aydınlatma Metni” yayınlanmıĢ ve ziyaretçiler bu konuda bilgilendirilmiĢtir. 

 

9. KĠġĠSEL VERĠLERĠN GÜVENLĠĞĠ 

 
 

GAMA OSGB firması, kiĢisel verilerin hukuka aykırı olarak iĢlenmesini ve kiĢisel verilere 

hukuka aykırı olarak eriĢilmesini önlemek ve kiĢisel verilerin muhafazasını sağlamak 

amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari 

tedbirleri almaktadır. 

Bu kapsamda öncelikle GAMA OSGB Firmamız tarafından iĢlenen kiĢisel verilerin neler 

olduğunun tespitine dair bir çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢ, iĢlenen kiĢisel verilerin özel nitelikli 



 

16 / 20  

kiĢisel veri olup olmadığı da gözetilerek, bu verilerin korunmasına iliĢkin ortaya çıkabilecek 

riskler belirlenerek, risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli teknik ve 

idari tedbirler uygulamaya konmuĢtur. 

KiĢisel veri güvenliğinin sağlanması için, kiĢisel verilerin hukuka aykırı Ģekilde açıklanması ve 

paylaĢılmasının önüne geçebilmek ve KVKK’ya yönelik farkındalık yaratabilmek amacıyla, 

personele ve yöneticilere düzenli olarak eğitimler verilmektedir. 

Ayrıca kiĢisel veri iĢleme süreçlerine dahil olan çalıĢanlardan, iĢ süreçlerinin bir parçası olarak 

gizlilik anlaĢmalarını imzalamaları istenmekte, çalıĢanların güvenlik politika ve prosedürlerine 

aykırı hareket ettiklerinin tespiti halinde gerekli disiplin süreci yürütülmektedir. 

GAMA OSGB firması tarafından veri iĢleme süreçlerine dahil olan kiĢisel verilere personel 

bazında eriĢim sınırlandırması yapılmıĢ, sınırlı sayıda personele yürüttükleri iĢ süreçleri ile 

ilgili olan kiĢisel verilere eriĢim yetkisi tanınmıĢtır. Personel tarafından gerçekleĢtirilen veri 

iĢleme faaliyetleri kayıt altına alınmaktadır. GAMA OSGB firması genelinde kiĢisel verilerin 

eriĢim hususunda “Ġzin Verilmedikçe Her ġey Yasaktır” ilkesine riayet edilmesine özen 

gösterilmektedir. 

KiĢisel verilerin hukuka aykırı Ģekilde iĢlenmesinin ve kiĢisel verilere hukuka aykırı Ģekilde 

eriĢilmesinin önüne geçmek için, kiĢisel verilerin iĢlenmesine iliĢkin süreçlerin takibi ve 

denetimi için teknik sistemler kurulmuĢtur. KiĢisel verilerin hukuka aykırı Ģekilde iĢlenmesini 

ve kiĢisel verilere hukuka aykırı olarak eriĢilmesini önlemek için düzenli iç denetimler 

gerçekleĢtirilmektedir. 

KiĢisel verilere hukuka aykırı Ģekilde eriĢilmesini engellemek ve güvenli ortamlarda 

saklanmasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyine sahip teknik yöntemler kullanılmakta ve 

söz konusu yöntemler geliĢen teknolojiye uygun Ģekilde güncellenmektedir. 

GAMA OSGB veri kayıt sistemine içeriden ya da dıĢarıdan bir saldırı olması halinde, bu 

durumun erken fark edilmesi ve erken müdahale edilebilmesi için, biliĢim ağlarında hangi 

yazılım ve servislerin çalıĢtığı ve biliĢim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket 

olup olmadığı düzenli Ģekilde kontrol edilmekte, tüm kullanıcıların iĢlem hareketleri düzenli 

olarak tutulmaktadır. 

10. KĠġĠSEL VERĠLERĠN SĠLĠNMESĠ, YOK EDĠLMESĠ VE 

ANONĠMLEġTĠRĠLMESĠ 

 
GAMA OSGB firması, KVKK’ nın 7inci Maddesi gereğince, yasal mevzuata uygun olarak 

iĢlenmiĢ olmasına rağmen, iĢlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya mevzuatta 

öngörülen sürenin sona ermesi halinde kiĢisel verileri resen veya ilgili kiĢi talebiyle siler, yok 

eder veya anonim hale getirir. 

Fiziksel ortamlarda muhafaza edilen kiĢisel veriler, veri iĢleme amacının gerçekleĢmesi ya da 
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mevzuatta öngörülen süresinin bitmesi halinde, re’ sen ya da ilgilinin talebi üzerine, 

silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir. 

Dijital veri kayıt sistemlerinde kaydedilen kiĢisel veriler, veri iĢleme amacının gerçekleĢmesi 

ya da mevzuatta öngörülen süresinin bitmesi halinde, re’ sen ya da ilgilinin talebi üzerine, 

silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir. 

KVKK gereğince anonimleĢtirilmiĢ kiĢisel veriler, KVKK uygulanmamaktadır. KiĢisel 

verilerin anonim hale getirilmesi, kiĢisel verilerin baĢka verilerle eĢleĢtirilerek dahi hiçbir 

surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kiĢiyle iliĢkilendirilemeyecek hale 

getirilmesidir. 

KiĢisel verinin iĢlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya mevzuatta öngörülen 

sürenin sona ermesi halinde kiĢisel verileri resen veya ilgili kiĢi talebi akabinde, 

anonimleĢtirilebilir. AnonimleĢtirilmiĢ kiĢisel veriler, araĢtırma, istatistik ve planlama gibi 

amaçlarla kullanılabilir, süresiz Ģekilde saklanabilir ve yurtiçi ve yurtdıĢına aktarılabilir. 

KiĢisel verilerin imhasına iliĢkin olarak “Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası” hazırlanmıĢ 

ve GAMA OSGB firmasının internet sitesinde ilan edilmiĢtir. 

 
11. KĠġĠSEL VERĠ SAHĠBĠNĠN HAKLARI VE ġĠRKETE BAġVURUSU 

 
 

GAMA OSGB Firmamız; kiĢisel verilerini iĢlediğimiz ilgili kiĢileri KVKK’ nın 10uncu 

Maddesi kapsamında hakları ve haklarını ne Ģekilde kullanabilecekleri hakkında 

bilgilendirmektedir. 

11.1. KiĢisel Veri Sahibinin Hakları 

 
 

KiĢisel veri sahibi olan ilgili kiĢi, KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11inci maddesi 

kapsamında aĢağıdaki haklara sahiptir; 

 

 
 KiĢisel verilerinin iĢlenip iĢlenmediğini öğrenme, 

 KiĢisel verileri iĢlenmiĢse buna iliĢkin bilgi talep etme, 

 KiĢisel verilerinin iĢlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dıĢında kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢileri 

bilme, 

 KiĢisel verilerin eksik veya yanlıĢ iĢlenmiĢ olması hâlinde bunların 

düzeltilmesini, düzeltme iĢleminin kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kiĢilere bildirilmesini isteme, 

 Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen Ģartlar 
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çerçevesinde kiĢisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

silme ve yok etme iĢleminin kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢilere 

bildirilmesini isteme, 

 ĠĢlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 KiĢisel verilerinin kanuna aykırı olarak iĢlenmesi sebebiyle zarara uğraması 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

 
11.2. KiĢisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 

 
 

Ġlgili kiĢi, Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak ıslak 

imzalı Ģekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza 

ya da ilgili kiĢi tarafından GAMA OSGB Firmamıza daha önce bildirilen ve GAMA OSGB 

Firmamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle GAMA 

OSGB Firmamıza iletmelidir. Yazılı olarak yapılacak baĢvurular için adres 

ADNAN KAHVECİ MAH. HARBİYE CAD. İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ- Dış Kapı No: 34 adresidir. 

Ġlgili kiĢinin baĢvurusunda asgari olarak bulunması zorunlu olan bilgiler aĢağıda belirtildiği 

gibidir; 

 Ad, soyadı ve baĢvuru yazılı ise imza, 

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 

 Tebligata esas yerleĢim yeri veya iĢ yeri adresi, 

 Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

 Talep konusu 

Ayrıca konuya iliĢkin bilgi ve belgeler de baĢvuruya eklenmelidir. BaĢvuru sahiplerinin 

baĢvuruları esnasında kullanması için internet sitesinde BaĢvuru Formu hazırlanarak internet 

sitesinde ilan edilmiĢtir. 

KiĢisel veri sahibinin kendisi dıĢında bir kiĢinin talepte bulunması için konuya iliĢkin olarak 

kiĢisel veri sahibi tarafından baĢvuruda bulunacak kiĢi adına düzenlenmiĢ özel vekâletname 

bulunmalıdır. 

11.3. KiĢisel Veri Sahibinin BaĢvuru Hakkının Ġstisnaları 

 
 

KVKK’ nın 28inci Maddesi gereğince bazı haller KVKK’ nın kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır. 

ĠĢbu hallerde kiĢisel veri sahibinin KVKK’ nın 11inci Maddesi kapsamında haklarını 

kullanması mümkün olmamaktadır. Bu haller aĢağıdaki Ģekildedir; 



 

19 / 20  

 KiĢisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araĢtırma, 

planlama ve istatistik gibi amaçlarla iĢlenmesi 

 KiĢisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, 

ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kiĢilik haklarını ihlal etmemek ya 

da suç teĢkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da 

ifade özgürlüğü kapsamında iĢlenmesi 

 KiĢisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini 

veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiĢ 

kamu kurum ve kuruluĢları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari 

faaliyetler kapsamında iĢlenmesi, 

 KiĢisel verilerin soruĢturma, kovuĢturma, yargılama veya infaz iĢlemlerine iliĢkin 

olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından iĢlenmesi. 

Ayrıca KVKK’ nın 28/2 maddesi gereğince, aĢağıda belirtilen hallerde, zararın giderilmesini 

talep etme hakkı hariç, KVKK’ nın 11inci maddesinde düzenlenen diğer hakların kullanılması 

mümkün değildir; 

 KiĢisel veri iĢlemenin suç iĢlenmesinin önlenmesi veya suç soruĢturması için gerekli 

olması. 

 Ġlgili kiĢinin kendisi tarafından alenileĢtirilmiĢ kiĢisel verilerin iĢlenmesi. 

 KiĢisel veri iĢlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu 

kurum ve kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarınca, 

denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruĢturma veya 

kovuĢturması için gerekli olması. 

 KiĢisel veri iĢlemenin bütçe, vergi ve mali konulara iliĢkin olarak Devletin 

ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

 

11.4. KiĢisel Veri Sahibinin BaĢvurularının Cevaplandırılması 

 
 

GAMA OSGB firması, ilgili kiĢinin KVKK’ nın 11inci Maddesi kapsamında 

baĢvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli 

her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır. 

GAMA OSGB Firmasına iletmesi halinde, GAMA OSGB firmasının talebin niteliğine 

göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz Ģekilde sonuçlandıracaktır. Cevabın 

fazla sayfadan oluĢması halinde, yasal mevzuat çerçevesinde ücreti alınabilir. BaĢvuruya 

cevabın CD, flaĢ bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise veri kayıt ortamının 

maliyeti talep edilebilir. 
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GAMA OSGB, baĢvuruda bulunan kiĢinin kiĢisel veri sahibi olup olmadığını tespit 

etmek ve talepleri değerlendirmek için gerekli görmesi halinde ek bilgi talep edebilir ve 

baĢvuruda belirtilen hususları netleĢtirmek adına, kiĢisel veri sahibine baĢvurusu ile ilgili soru 

yöneltebilir. 


