
A) VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİ
 AKYÜREK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. , AKYÜREKTECH TARIM ÜRÜNLERİ
MAKİNALARI DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak güven-
lik kamerası (CCTV) görüntünüzden oluşan kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsa-
mında aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Veri-
lerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiri-
yoruz.

B) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz (güvenlik kamerası (CCTV) görüntüleri), Şirketimizin merkez ve 
şubeleri ile çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin güvenliğini sağlamak, ileride ortaya 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirmek ve yasal 
yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü 
sağlamak amacıyla işlenecektir.

C) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amacın yerine getirilebilmesi için 
KVKK’nın 5/f maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verme-
mek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” 
hukuki sebebine dayanarak açık rızanıza ihtiyaç bulunmaksızın, aşağıda belirtilen otoma-
tik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamlarda elde edilecektir;

- Şirket merkez ve şube binalarının güvenlik kamerası ile görüntüsünün alınması

D) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi
halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir.
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ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

E) KVKK’NIN 11 MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
KVKK’nın 11 maddesi kapsamında, veri sahibi olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenme-
diğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların 
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında 
kişisel verileriniz aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişileri bilme, 6698 
sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesi-
ni veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin akta-
rıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik 
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına 
itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama-
nız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile 
ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formun-
da  belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11 maddesi ile 13 maddesi-
nin 1 fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 
aşağıdaki belirtilen yöntemlerden biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 “ Karaduvar Mah. 65117 Sk. No:37 Akdeniz / Mersin ” adresindeki Şirketimize bizzat 
gelerek,

 Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak 
noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

 akyurekmakine@hs02.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz 
üzerinden,

 Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce şirkete bildi-
rilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 
kvkk@akyurekltd.com adresine elektronik posta göndererek,

 Veya gelecekte Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle 
iletebilirsiniz. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi öngörülen başvuru usulleri-
ne uygun olarak AKYÜREK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. ve AKYÜREKTECH TARIM ÜRÜNLERİ 
MAKİNALARI DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’ ye iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa 
sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.


