
GÜLBAK BAKALİT METAL VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

 

KAMUOYU VE İLGİLİ KİŞİLER AÇISINDAN 

AYDINLATMA METNİ 

 

A-) Giriş 

 

Gülbak Bakalit Metal ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin 

güvenliği hususu bizim için; misyonlarımız arasındaki en önemli maddelerden biri 

konumundadır. Bu bilinçle Gülbak Bakalit Metal ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. olarak 

iş bu aydınlatma metni; Kişisel verilerinizin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan 

haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak 

işlenmesinin sağlanması, bu hususta ilgili kişi ve kamuoyunun aydınlatılması ile verisi 

işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amaçlarıyla 

hazırlanmıştır. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu kapsamında tanımlı 

olan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve 

mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

 

B-) Tanımlar 

 

İşbu aydınlatma metninde geçen tanımlar; 

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nu, 

 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 

kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel 

kişiyi, 

 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel 

Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. 

 

Kişisel verilerin işlenmesi kavramı ise, 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 eder 

 

C-) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları: 

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik 

gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz 

birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri 

vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, 



Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe toplanacak, oluşturulacak ve güncellenerek 

işlenebilecektir. 

 

Ek olarak kişisel verileriniz kanunda öngörülen yasal süreler hariç bırakılarak, 

başvurunuz üzerine veya işlenme amacının ortadan kalmasıyla birlikte öngörülen yasal 

süre olan saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (6 ay) imha 

edilmektedir. 

 

KVKK’nın 4. 5. ve 6. Maddeleri uyarınca; 

 

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli 

çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi 

içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin stratejilerinin 

belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının 

yürütülmesin temini, kanunlardan kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi, 

uyuşmazlık çıkması durumunda delil olarak kullanılması amaçlarıyla; 

 

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, 

 

• Doğru ve gerektiğinde güncel, 

 

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için, 

 

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, 

 

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza edilme, 

 

Kurallarına uygun bir şekilde şirketimiz tarafından işlenecektir. 

 

D-) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: 

 

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen 

düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller 

saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, Veri Sahibi'nin açık rızası 

olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. Toplanan kişisel 

verileriniz; Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş 

birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan 

kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin 

belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının 

yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili 

kamu kurumları ve özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

E-) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer 

verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda 

Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde 

yerine getirilebilmesi gayesi ile ek olarak veri sorumlusunun meşru menfaati 

kapsamında edinilir. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (C) 



ve (D) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve 

aktarılabilmektedir. 

 

F-) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler: 

 

Şirket olarak kişisel verilerin korunması konusunda Kanunun öngördüğü hukuki, 

idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde “C” başlığındaki 

hukuk kurallarına riayet etmektedir. 

 

G-) Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları: 

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi; aşağıda düzenlenen 

yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 

gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 

1-) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 

2-) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 

3-) Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 

4-) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 

5-) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların 

düzeltilmesini isteme, 

 

6-) KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi 

veya yok edilmesini isteme, 

 

7-) (5) ve (6) numaralı bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 

8-) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 

9-) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması 

halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı 

kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği 

diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. 

 

Şuan itibariyle taleplerinizi 

 I-) info@gulbak.com mail adresimizden  

 

II-) “Gülbak Bakalit, Metal ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Kavlaklı Organize Sanayi 

Bölgesi 3.Cadde No:13 KAHRAMANMARAŞ / TÜRKİYE” adresine iadeli taahhütlü 

posta veya noter aracılığı ile yazılı olarak şirketimize iletebilirsiniz. 

 

Bu çerçevede Şirketimize KVKK’ nın 11. Maddesi kapsamında yazılı başvurunuzu 

açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini ekleyerek, ıslak imzalı olarak ya da 



elektronik başvurularınızı 5070 sayılı elektronik imza kanununda tanımlı olan “güvenli 

elektronik imza” ile imzalayarak Şirketimizin yukarıda gösterdiğimiz iletişim 

kanallarından tarafımıza iletebilirsiniz. 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası 

gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün 

içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya 

elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

 

KVKK KAPSAMINDA ÇEREZ POLİTİKASI 

 

Şirketimize ait internet sitesine, elektronik platformlara, uygulamalara veya Şirket 

tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında, 

kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya kullanılan diğer cihazlara 

belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları 

yerleştirilebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, 

piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri 

diğer teknolojiler de olabilecektir. İşbu politikada Şirket tarafından kullanılabilecek çerez 

ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez” ifadesi kullanılmaktadır. Çerezler 

aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla 

toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımaya bilecektir. Bu nedenle çerezler 

aracılığıyla elde edilen verilen ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri 

ölçüde, işbu Politika ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında 

değerlendirileceği dikkate alınmalıdır. 

 

1-Çerez Türleri: 

 

Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre 

sınıflandırılabilmektedir. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, 

oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, 

kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler 

ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcının bilgisayarında/cihazında kalan 

çerezlerdir. Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda 

ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır. Ziyaret edilen alan 

tarafından yerleştirilen çerezler ilişkili taraf çerezleri olarak adlandırılırken, ziyaret edilen 

farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezler ise üçüncü kişi çerezi olarak ifade 

edilmektedir. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden 

kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur. 

 

2-Çerezlerin Kullanım Amaçları: 

 

Şirket, internet sitesinde, platformlarında, uygulamalarında, reklam ve iletilerinde 

kullandığı çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalana bilmektedir. 

 

a) Operasyonel Amaçlı Kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama 

ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri 

kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, 

internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan 

yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz 

davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir. 

 

b) İşlevselliğe Yönelik Kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve 

hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için 



özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan 

çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler 

örnek gösterilebilir. 

 

c) Performansa Yönelik Kullanımlar: Şirket internet sitesi, uygulama, platform 

ve hizmetlerine ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez 

kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların 

Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerinin asıl kullandığını 

anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile 

gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân 

veren teknolojiler gösterilebilir. 

 

 

d) Reklam Amaçlı Kullanımlar: Şirket’e veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, 

platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam 

ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi 

çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların 

etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya 

reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir. 

 

3-Çerezleri Reddetme ve Silme: 

 

Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri 

zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların 

değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre 

dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi 

gerekmektedir. 

 

Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda Şirket internet sitesi, uygulama, 

platform ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu 

olabilecektir. 

 

4-Yetkili Hizmet Sağlayıcılar: 

 

Şirket internet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve 

tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet 

sağlayıcılarda kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler 

(üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP 

adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri 

toplayabilecektir. 

 

5-Üçüncü Kişilere Ait Site, Ürün ve Hizmetler: 

 

Şirket internet sitesi, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, 

ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik 

politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin Şirket’ten bağımsız 

olduğu ve Şirket’in üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının 

farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu 

sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz. 


