
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA Aydınlatma Metni 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin internet sitesine yüklenecek aydınlatma metnidir. Metnin 
içinde “Gizlilik Politikası”na ve “Başvuru ve Bilgi Talep Formu”na link verilir. 

GÜRİŞ DEPOLAMA DAĞITIM VE TAŞIMACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunmasına 
İlişkin 

 Aydınlatma Metni 

GÜRİŞ DEPOLAMA DAĞITIM VE TAŞIMACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. (bundan sonra kısaca “GÜRİŞ 
ya da “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve 
korunması konusunda azami gayret ve titizliği gösterdiğimizin tüm paydaşlarımızca bilinmesini 
arzu ediyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVK”) bizlere yüklediği 
sorumluluğun verdiği bilinçle, hizmetlerimizden yararlanmanız, web sitemizi ziyaret etmeniz 
sebebiyle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin Kanuna uygun olarak işlenmesi hususunda 
Veri Sorumlusu sıfatıyla gereken idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Bu anlamda, KVK 
doğrultusunda, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar 
dahilinde işlenmektedir. 

Konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyorsanız yine sayfamızdaki Gizlilik Politikamızı 
inceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, GÜRİŞ internet sitesinden yapılan yönlendirmelerde 
(l ink verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliğ i konusunda bir garanti 
sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice 
incelenmelidir.  

1. Nitelik ve Kapsam 

Öncelikle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 
10’uncu maddesi, veri sorumlusunca verileri işlenmeden önce veri sahiplerinin aydınlatılmasını 
öngörmüştür.  

Aydınlatma yükümlülüğü ise, veri sahiplerinin; veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme 
amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının 
hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna 
yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi Kanunun 11’inci maddesinde 
sayılan hakları konusunda bilgilendirilmesi işlemdir.  

İşte bu nedenle Veri Sorumlusu sıfatını taşıyan GÜRİŞ, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin 
Aydınlatma Metni ile KVK’nun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta 
öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve 
aydınlatmaktadır. 

2. Veri Sorumlusunun Kimliği 

KVK’nun 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme 
amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden 
sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu 
olarak Güriş Depolama Dağıtım Ve Taşımacılık Hizmetleri Ltd.Şti.’nin iletişim bilgileri aşağıdadır: 

Adres: 
1476/1 Sokak No:3 Kat:1 D:2 
 İsmet Şen İş Merkezi Alsancak/İzmir 
Web: http://www.gurislojistik.com.tr 
Tel: 0232 421 16 93 

İrtibat Kişisi: 
Kübra Bediroğulları 
E-posta: kubra.bedirogullari@gurislojistik.com.tr 

mailto:kubra.bedirogullari@gurislojistik.com.tr


3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz KVK Kanunu’ndaki ilkeler doğrultusunda;  

a) GÜRİŞ tarafından sunulan hizmetlerden müşterilerimizin haberdar edilmesi ve daha iyi 
yararlandırma olanaklarının sunulması, 

b) Reklam ve pazarlama faaliyetleri ile sektörel konulara ilişkin araştırmaların yürütülmesi, 

c) Sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşteri memnuniyeti önceliklerimiz 
doğrultusunda müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre 
özelleştirilerek sunumu ve öneriler getirilmesi,  

d) Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, gelecek talep ve şikayetlere 
cevap verilmesi, bu mecrada oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden 
paylaşılmış olan GizlilikPolitikası’na uygunluğunun sağlanması, 

e) En üst düzeyde kişisel ve ticari veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik bilişim altyapısı ve 
veri tabanlarının oluşturulması ve idari teknik tedbirlerin alınması,  

f) Stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda Şirketin internet mecrasında kurumsal 
işleyişinin sağlanması, 

g) Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz 
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, 

h) Mal ve hizmet tedarik edilen satıcılarla ilgili muhasebe işlemlerine yönelik cari hesaplar 
açılması ve ödemelerinin takibinin yapılması,  

i) Gümrük mevzuatından kaynaklı beyanname, irsaliye vb belgelerin Şirketimiz ile Antrepo ve 
gümrük müşavirliği arasındaki akış süreçlerinin gerçekleştirilmesi,  

j) İhtiyaç halinde dışardan temin edilen araçlarla ilgili takip ve teslimat işlemlerinin 
yürütülmesi,  

k) Özlük, bordro, aylık ve yan ödemeler, bildirimler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri gibi insan 
kaynakları ile ilgili mevzuat ve meşru menfaat gereği yerine getirilmesi gereken iş ve işlem 
süreçlerinin tamamlanması 

amaçları doğrultusunda KVK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 
kapsamında işlenir. 

4. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları 

Kişisel verileriniz Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ancak açık rızanız ya da Kanuna uygunluk 
hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir. 

Bununla birlikte; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, zaruret-fiili imkansızlık, bir sözleşmenin 
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine 
getirebilmesi, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması gibi aynı maddede belirtilen 
diğer şartların oluşması halinde açık rıza şartı aranmaksızın işlenebilmektedir.  

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
Şirketimizde KVK Kanunu’na uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin 
yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; çözüm ortaklarımıza ve ifa yardımcısı 
konumundaki şirketlere aktarılabilecektir.  

6. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak 
değişkenlik gösterebilmekle birlikte; KVK’nun 4, 5 ve 6 ncı maddelerine uygun bir şekilde, 



internet sitemize yaptığınız ziyaret nedeniyle sizlere sunulan iletişim kanalları aracılığıyla ve 
çerezler kullanılarak elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir. 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin 
belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan 
doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir.  

7. Nasıl Koruyoruz? 

GÜRİŞ tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve 
müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari 
tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede, kurumsal bilgi güvenliği yönetimi politikamız 
çerçevesinde, internet sitemizle ilgili her türlü alt yapısal tedbirler alınmakta, donanım ve 
yazılımların standartlara uygunluğu sağlanmakta, teknik destek alınan üçüncü taraflar özenle 
seçilmekte ve şirket içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesi sağlanmaktadır. 

8. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru 

Kişisel veri sahipleri olarak, KVK’nun 11 inci maddesinde sayılan  

✓ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

✓ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

✓ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

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

✓ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 

✓ KVK’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

✓ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

✓ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme  

haklarınızı kullanmak istediğ inizde internet sayfamızda duyurulan İrtibat Kiş isine 
başvurabilirsiniz.  

Şirketimiz niteliğine göre başvuruları en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 
Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat 
kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı 
cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul 
edilmeyecektir. 

9. Başvurunun Yapılması 

KVK’nun 13 üncü maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen 
haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize 
daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 
suretiyle, İrtibat Kişisinin e-posta adresine [kubra.bedirogullari@gurislojistik.com.tr] ya da yazılı 
olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla şirketimizin iletişim adresine 
iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna linkten ulaşabilirsiniz. 
(Aşağıdaki kişisel verilerin korunmasına dair başvuru ve bilgi talep formuna LİNK VERİLECEK) 

Başvuruda; 

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız, 



b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, 
pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız, 

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız, 

d) Talep konunuzun bulunması gerekmek
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