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1. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ, AMAÇ VE KAPSAM 

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca 

“Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında 

Şirketimiz LMC Gıda Tahmil Tahliye Nakliye Ve Tarım Ürün. San.Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle 

kısaca “LMC” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği 

yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu 

Çerez Politikası Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “lmcgida.com.tr” 

internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) 

tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 

sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri 

kullandığımızı sizlere açıklamak istiyoruz. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda 

LMC tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.  

 LMC olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir veya sitemize 

yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu çerez politikası hükümlerini dilediğimiz zaman 

değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel çerez politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü 

değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük 

kazanacaktır.  

  Kişisel verilerin işlenmesi, 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 etmektedir. 

2. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ  

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi 

ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak 
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İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) 

vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 KVKK 5. maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.  

1. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  

2. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel 

verilerinin işlenmesi mümkündür;  

A. Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

B. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya 

beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.  

C. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.  

D. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.  

E. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.  

F. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.  

G. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız 

alınmaktadır. Ancak 5. maddenin 2. fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili 

kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. İşbu amaçlarla toplanan kişisel 

verileriniz ad, soyad, çalışılan firma bilgisi gibi kimlik bilgileri, telefon numarası gibi iletişim 

bilgisi, IP adresi gibi işlem güvenliği bilgisi, kamera görüntüleri ve giriş-çıkış saatleri gibi fiziksel 
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mekân güvenliği bilgisi ve görsel ve işitsel bilgilerdir. 

3. KİŞİSEL VERİNİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ 

LMC olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel 

verilerinizi işlemekteyiz.  

Bu amaçlar başlıca şunlardır: 

• Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. 

• Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. 

• Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. 

• Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. 

• Şirket faaliyetlerinin (Personel,  tedarikçi, bayi, Ziyaretçi başvurusu ve iletişim) web 

üzerinden alınarak işleme konması. 

 KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların 

varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, 

aksi hallerde (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5.2) rızanız alınmaksızın yukarıdaki 

amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.  

 Bu bilgiler, LMC 'nin, Personel/Tedarikçi/Bayi aday başvuruları ve iletişim işlemlerinin 

daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir 

şekilde yerine getirilebilmesi ile KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 

ve amaçları dahilinde işlenecektir.  

- Çerez (Tanımlama Bilgisi) Kullanımı 

 LMC olarak doğrudan web sitemiz aracılığıyla çerez kullanarak bir veri işleme süreci 
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gerçekleştirmemekle birlikte, hizmet aldığımız internet siteleri aracılığıyla çerez kullanımı 

yapılarak bir veri toplama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. 

Google Analytics ; Kullanıcı/Ziyaretçilerin sayıları, demografik özellikleri (ülke, şehir, cinsiyet, 

ilgi alanları, yaş aralığı v.b.) kullandıkları cihaz, sistem bilgisi, IP adresi, Kullanıcı/Ziyaretçilerin 

web sitemizde hangi sayfaları kullandıkları bilgisini sağlamaktadır. Google Analytics Hizmet 

ve Koşullar sayfası: https://www.google.com/analytics/terms/tr.html 

Google Search Console ; Kullanıcı/Ziyaretçilerin Google arama motorundan hangi sorguları 

yazarak LMC’ ye ulaştıkları bilgisini paylaşmaktadır. Google Ürünleri ile ilgili olarak Google’ın 

LMC’ye verdiği/sağladığı hizmet için gizlilik bildirimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı url : 

https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=tr 

Cloudflare ; Web Sitelerimizin performansı ve güvenliği için Cloudflare, Inc. tarafından 

sunulan hizmeti kullanmaktayız. Cloudflare, Inc. tarafından Web Sitelerimizde ayarlanan 

çerezler, paylaşılan bir IP (İnternet Protokolü) adresinin arkasındaki bireysel istemcileri 

tanımlamak ve istemci başına güvenlik ayarlarını uygulamak için kullanılır. Web 

uygulamasındaki herhangi bir kullanıcı kimliğine karşılık gelmemektedir ve kişisel olarak 

tanımlanabilir bilgileri depolamamaktadır. 

Google reCAPTCHA ;  Web Siteleri’mizde sunduğumuz formlar (İletişim, Online Başvuru, Borç 

Sorgulama sayfaları) üzerinde işlem yapan bir kullanıcının gerçek bir insan olup olmadığını 

analiz etmeye yarar ve bununla beraber kötüye kullanımları önleme yardımcı olur. 

Kullanıcı/Ziyaretçi olarak eğer çerez kullanımını önlemek istiyorsanız; 

Chrome tarayıcılarda Ayarlar > Gelişmiş ayarları göster... > Gizlilik > İçerik Ayarları > Çerezler 

> İstisnaları Yönet yolundan veya chrome://settings/cookies adresinden (yardım), 

Internet Explorer' da Araçlar düğmesini ve ardından İnternet seçenekleri' ni seçin > Gizlilik 

sekmesine tıklayın > Ayarlar bölümünden tüm tanımlama bilgilerini engellemek için 
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kaydırıcıyı yukarı hareket ettirin ya da hepsine izin vermek için aşağı hareket ettirerek 

Tamam'ı seçin. 

Firefox tarayıcılarda Seçenekler > Gizlilik > Geçmiş > Geçmiş için özel ayarları kullansın > 

Sitelerden çerezleri kabul et > Ayrıcalıklar yolundan veya about: preferences - privacy 

adresinden (yardım) çerezleri sitem için devre dışı bırakabilirsiniz. 

iOS Safari > Telefonunuzda Ayarlar simgesine dokunun > Safari Çerezleri Engelle Her Zaman 

Engelle' ye dokunun. > 5 dakika bekleyin ve uygulamayı açın. 

Diğer tarayıcılar için, tarayıcınızın ayarlar bölümünden veya yardım bölümünden 

ulaşabilirsiniz. 

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇ İLE AKTARILACAĞI 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin 

işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu 

kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.  

5. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;  

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

• Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

• Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise 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.  

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için www.lmcgida.com.tr/kvkk adresinden ilgili 

kişi başvuru metnindeki yönergeleri doldurarak başvura bilirsiniz. Başvurular Türkçe 

yapılmalıdır. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün 

içerisinde sonuçlandırılacaktır.  

6. REFERANS ve İLGİLİ DOKÜMANLAR  

Referans 07.04.2016 tarihli 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve ilgili diğer tüm 

yönetmelikler  

7. REVİZYON TAKİBİ  

Bu bölümde dokümanın zamanla değişen ihtiyaçlara göre revize edilmesi durumunda bu 

revizyonlara ilişkin bilgiler yer alır. Revizyon numarası, revizyonun gerekçesi, revize edilen ya 

da eklenen hususlar, değişikliği isteyen birim ya da kişiler belirtilir. 


