
 

 

MESPA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMA KANUNU AYDINLATMA METNİ 

MESPA olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı ‘Veri Sorumlusu’ 

sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel 

verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. 

a) Veri Sorumlusu ve Temsilci 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MESPA (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) 

tarafından hazırlanmıştır.  

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Şirket olarak, çalışanlarımızdan, ziyaretçilerimizden, bizimle çalışmak isteyen adaylardan, 

müşterilerimizden, ürün ve hizmet tedariki yaptığımız iş birliği firmalarımızdan bize mail, 

internet sitesi, telefon, evraksal vb. olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bize 

verdiğiniz her türlü kişisel verilerinizi / bilgilerinizi (Ad ve soyad, telefon numarası, posta 

ve/veya e-posta adresiniz, fatura bilgileriniz dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak 

üzere, kimliğinizi açığa çıkartan tüm bilgiler (‘kişisel bilgiler’) bu kapsamdadır.), 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında aşağıda belirtilen 

amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda 

(Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) tanımlı veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi 

tarafınıza bildiriyoruz. 

Kişisel verileriniz, size istediğiniz ürünleri ve hizmetleri bildirmek ve sunmak, faturaları 

işlenmesi, geri bildirimlerin gönderilmesi, sizinle genel amaçlı olarak iletişimde bulunmak, 

sorularınıza ve yorumlarınıza yanıt vermek, ürünlerimize, hizmetlerimize, internet sitemize 

olan talebi değerlendirmek ve iyileştirmek, müşteri ilişkileri süreçlerini yönetmek, müşteri 

memnuniyetine yönelik aktivitelerin düzenlenmesi, olası illegal aktivitelerin önlenmesi, 

uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak, pazarlama ve/veya analiz çalışmasını yürütmek, reklam 

çalışmaları yapmak, siber güvenliği sağlamak, her türlü şirket güvenliğini sağlamak, iç 

denetim soruşturma ve istihbarat faaliyetlerini yürütmek, amacıyla işlenecektir. 

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, ziyaretçi bekleme 

salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 

güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı 

yapılmakta ve kayıt işlemi İdari İşler Müdürü ve Güvenlik Birimi tarafından denetlenmektedir. 

Ziyaretçi giriş-çıkışlarının kontrol edilmesi, ziyaretçilerin kime/nereye geldiklerinin 

belirlenmesi ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz fiziksel güvenlik 

birimi tarafından kaydedilmektedir. 

 



 

 

Misafir interneti hizmeti ile kanuna uygun olması amacıyla kişisel verileriniz 

kaydedilmektedir. 

Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi 

amaçlarıyla çalışanların özlük dosyalarında verileri tutulmaktadır.  

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep 

halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.  

Kişisel verileriniz, Şirket sahibine, doğrudan/dolaylı,  yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine; şirketimizin 

yürütmekte olduğu faaliyete ilişkin olarak hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı, ticari 

iş ortağı kuruluşları, şirketimizin ticari iş ve işlemleri ile ve bankacılık işlemleri ile ilgili olarak, 

tedarikçi ve/veya taşeron firmaları, şirketimizin hizmet almakta olduğu bankalar, finans ve 

kuruluşları ve diğer üçüncü kişilerle yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında 

talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amacın yerine getirilebilmesi için; 

 *KVKK madde 5/2(c) hükmünde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki 

sebebine dayalı olarak, 

 *KVKK madde 5/2 (ç) hükmünde belirtilen; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi 

amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, hukuki sebebine dayalı olarak, 

 *KVKK madde 5/2(e) hükmünde belirtilen; uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin 

işlendiği haller, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayalı olarak, 

 *KVKK m.5/1 hükmünde belirtilen; pazarlama ve reklam amaçlı faaliyetler, açık rıza hukuki 

sebebine dayalı olarak, 

 *KVKK madde 5/2(f) hükmünde belirtilen; hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti 

ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak açık 

rızanıza ihtiyaç bulunmaksızın, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik 

ortamlarda elde edilecektir. 

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 

KVKK’ nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 



 

 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 

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

bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir.  

Talep halinde kişisel veri sahibi başvuru formu ile birlikte bize ulaştırabilirsiniz. 


