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T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 

İŞLETMELER İÇİN GOP KART BAŞVURU VE KULLANIM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ 

 T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ (“Gaziosmanpaşa Belediyesi”), Gop Kart uygulaması 

kapsamında, Gaziosmanpaşa Belediyesine bağlı sosyal tesislerde, otoparklarda, yüzme havuzları ile 

spor tesislerinde ve kültür merkezlerindeki biletli etkinliklerde, ayrıca Gop Kart üye işyerlerinde 

indirim yapılması, kart kullanım koşullarının uygulanması amacıyla kişisel verilerinizi işlemekte ve 

bu süreç kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak 

gerekli her türlü hukuki ve teknik tedbiri almaktadır. 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından hukuka ve dürüstlük 

kuralına uygun olarak; vatandaşlarımıza daha etkin hizmet vermek amacıyla güncel, doğru, işlenme 

amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için 

gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir. 

Veri işleme faaliyetleri esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır: 

 Açık rızanın varlığı (“m.5/1”) 

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”). 

 Bir hakkın tesisi, kullanılması, korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”). 

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

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”). 

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, 

kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgilere 

işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.  
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 Veri Aktarma Amacı Aktarılan Alıcı Grupları 

Gop Belediyesi olarak işlediğimiz GSM 

numaranız, SMS onay süreçlerinin yürütülmesi 

ve etkinlik, kampanya ve anket bildirimi 

amacıyla; 

Hizmet aldığımız tedarikçi firmalara 

aktarılmaktadır. 

Hizmetlerden faydalanmak için QR Kodun 

okutulması esnasında, Kart Numaranız, kart 

sahibinin teyit edilmesi amacıyla 

Satış noktaları ve etkinlik organizatörleri gibi 

diğer tedarikçi firmalara aktarılmaktadır. 

  

İlgili kişiler, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin aşağıda belirtilen adresine Veri Sorumlusuna Başvuru 

Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde başvuruda bulunarak kendisiyle ilgili; 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme 

 Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 

 Kişisel verilerin eksik, yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 

 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 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 halinde zararın 

giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir. 

Tarafımıza iletilen başvurular, Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 

(otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir 

maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki 

ücret esas alınacaktır. Siz değerli vatandaşlarımızın bilgilerine sunarız. 
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İŞLETMELER İÇİN GOP KART BAŞVURU VE KULLANIM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN 

BİLGİLENDİRME METNİ VE AÇIK RIZA FORMU 

BİLGİLENDİRME METNİ 

Değerli İşletme Yetkilisi, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçleri ile ilgili sizlere sunduğumuz 

aydınlatma metninde belirttiğimiz üzere, bazı kişisel verileriniz ancak sizlerin vereceği açık rıza 

kapsamında işlenebilecektir. İşbu metin açık rızanız dahilindeki kişisel veri işleme süreçlerimiz ile 

ilgili bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki aşağıda yer alan 

süreçlerde belirtilen kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza verme zorunluluğunuz 

bulunmamaktadır. Lütfen, açık rızanızın bulunduğu hususlarda ilgili sürecin yanında yer alan 

kutucuğa imzanızı atınız. Açık rızanızın bulunmadığı süreçleri ise boş bırakınız. Açık rızanızın 

bulunmadığı süreçlere ilişkin kişisel verileriniz işlenmeyecektir. 

Açık rıza vermeniz halinde; 

 Gop Kart başvuru süreçlerinde bizlere ileteceğiniz bilgilerin kart üzerine basımını 

sağlayarak kartınızın kişiselleştirilmesini ve kayıp/çalıntı durumlarında sizlere daha kolay 

ulaşılmasını sağlayabiliriz. 

 Başvuru aşamasında iletmiş olduğunuz telefon numaranız aracılığıyla gerçekleşecek 

etkinlikler, kampanyalar ve anketler hakkında bilgilendirilmenizi sağlayabiliriz. 

  

T.C. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ek 

mevzuatı doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak gerekli 

bilgilendirme tarafıma yapılmıştır. 

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin olarak; 

 Gop Kart başvuru sürecinde işletme/üye fotoğrafımın kullanılmasına açık rızam vardır. 

 Etkinlikler, kampanyalar ve anketlerden haberdar olmam için bilgilendirme mesajlarının 

gönderilmesine açık rızam vardır. 
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GOP KART İŞLETME SÖZLEŞMESİ 

1. Gop Kart mülkiyeti “GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na”ne aittir ve kimlik yerine geçmez.  

2. Başvuru formunun online olarak doldurulması ile genel şartlar kabul edilmiş sayılır. Açık Rıza Formu 

imzalanarak GAZIOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Gop Kart işletme üyeliği için ön başvurusunu 

yapmış olur ve onay sürecine girer. Onaylandıktan sonra işletme “Gop Kart İşletme Üyesi” olarak Kabul edilir. 

3. İşletmenin başvuruda bulunması, GAZIOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI başvuruyu kabul etme 

yükümlülüğü getirmez. Gerekli görüldüğünde, önceden haber vermeksizin GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI tarafından tek taraflı üyeliği iptal edebilir. Bu durumda GAZIOSMANPAŞA BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI’ndan herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz. 

4. Sosyal Kart olarak da kullanılabilen Gop Kart, üye işletmeler için yüklenmiş limit dahilinde bizzat kart sahibinin 

kendisi tarafindan ödeme aracı olarak kullanılabilir. Gop Karta tanımlanan puan, limit kontrolü ve başka birine ait 

Gop Kart kullanım kontrolünü Gop Kart üyesi işletmeler yapacaktır. İşletmede kullanilan gop karta ilişkin kontrol 

yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeni ile uğranilacak zararlardan GAZIOSMANPAŞA BELEDIYE 

BAŞKANLIĞI sorumlu tutulamaz. 

5. GAZIOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Gop Kart uygulaması süresince, yürürlükte bulunan mevzuatta 

meydana gelecek değişiklikler nedeniyle, Gop Kart uygulamasının devamının mümkün olmaması halinde 

kullanıcıların elinde bulunan kartlar kendiliğinden hükümsüz hale gelir. Bu durumda GAZIOSMANPAŞA 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ndan herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.  

6. Gop Kart üyesi işletmeler, Gop Kart sahibi üyelere en az %15 indirim yapmakla mükelleftir. İndirim, yapılan 

hizmetin bedeli yahut alınan ürünün karşılığı olarak sağlanacak olup; indirime konu tutar nakit yahut nakit yerine 

geçebilecek bir ödeme olarak kart sahibine yapılmayacaktır. Yapılan indirime ilişkin tutar hiçbir surette 

GAZIOSMANPAŞA BELEDIYE BAŞKANLIĞI’ndan talep edilemez.  

7. Gop Kart üyesi işletmeler, Gop Kart sahibi üyeleri kart Id numarası ile sağlanacak sorgu ekranından veya QR 

kod aracılığı ile teyid etmekle mükelleftir. 

8. Puan içeren kartlar ile yapılan harcamalarda, tahsis edilen uygulama ekraninda kullanılan ürünler içerik olarak 

gösterilecektir. Gop kartin puan içeriğinin kullanılabileceği ürün grupları ile ürünlere ait puanlamalar 

GAZIOSMANPAŞA BELEDIYE BAŞKANLIĞI’nca tek tarafli olarak belirlecek ve gerekli görülmesi halinde tek 

taraflı olarak değiştirilebilecektir. 

9. Puan içeren kartlar ile yapilan harcamalarda, Gop Kart üyesi işletme, Gop Kart üyesine kişiye gelen sms 

doğrulaması yapmak suretiyle işlem yapacaktır. Sms doğrulaması yapılmaksızın kullandırılan puanlar sebebi ile 

zarara uğranılması halinde GAZIOSMANPAŞA BELEDIYE BAŞKANLIĞI’nın herhangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadir.  

10. Gop Kart üyesi işletmeler, 3 (üç) yıl süre ile sözleşme kurallarına tabi olurlar, süre bitiminde aksi bir talep 

olmaması halinde süre kendiliğinden 3 (üç) yıl daha uzar. 

Gop Kartın kullanımı nedeni ile gerek kart sahibinin; gerek üye işyerlerinin gerekse üçüncü kişilerin uğrayacağı 

zararlardan GAZIOSMANPAŞA BELEDIYE BAŞKANLIĞI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan 

kabul ve taahhüd ederim        …/... /2022 

Ad Soyad  

        İmza 


