
 
                   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA TALİMATI 

 

Şirket olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu 

bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm 

şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK 

Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu 

sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah 

edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri 

Sorumlusu olan Şirketimizin irtibat kişisinin KÜBRA ASLAN ALICI olduğunu, kendisine 

0545 388 95 44 no.lu telefondan ve kisiselverim@aslanelektronik.com.tr veya  
aslanelektronikt@hs01.kep.tr e-mail adresinden ulaşabileceğinizi bildiririz. 

 
1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

 
Kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ses ve görüntü kaydı, 

biyometrik kayıtlar, yazılımlar, internet siteleri ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da 

elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizle çalışmalarınızın, sözleşmesel ilişkileriniz ve 

mevzuatlarda öngörülen yasal süreler sona ermediği müddetçe, güncellenerek kişisel verileriniz 

işlenebilecek ve muhafaza edilecektir. 

 

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin 

hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari 

operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş 

ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, 

mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve 

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, işyeri güvenliği ve iş güvenliğinin 

temini, işe yatkınlık, verimin arttırılması veya sözleşmenin ifası amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 

5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

 
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin 

hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari 

operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş 

ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, 

mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile 

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, kanuni bildirim 

zorunluluklarının yerine getirilmesi amaçlarıyla yurt içi ve yurtdışında yer alan, iş 

ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, taşeronlarımıza, destek hizmeti aldığımız 

şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 
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3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar 

doğrultusunda, Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir 

şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 

KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte 

ve aktarılabilmektedir. 

 
4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları 

 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde 

aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine 

göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri 

Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki 

ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 
 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 Kanunu’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 haklarına sahiptir. 

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı 

kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer 

yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi 

bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize 

iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında 

yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda 

açıklanmaktadır. 

 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 
11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren 

talebinizi içerir imzalı bir 1. Osb 5. Cad. No:37, 44090 Yeşilyurt/MALATYA adresine kimliğinizi 
tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer 
yöntemler ile gönderebilir veya ilgili talebi kisiselverim@aslanelektronik.com.tr veya  

aslanelektronikt@hs01.kep.tr adresine e mail yada güvenli elektronik imzalı  olarak iletebilirsiniz. 
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1.    AMAÇ 

ASLAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ  (“Şirket”) olarak, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz, hizmet 

sağlayıcılarımız, iş bağlantılarımız, müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, internet sitemizi ziyaret eden 

kullanıcılarımız ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim 

Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak 

saklanmasına ve gerektiği şekilde ve sürede imha edilmesine dikkat etmekteyiz. 

 

Bu sebeple, veri sorumlusu sıfatıyla yürütmekte olduğumuz iş süreçleri esnasında elde ettiğimiz tüm 

kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi ve imhalarına ilişkin süre ve işlemleri 

işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamıza (“Politika”) göre belirlemekte ve gerçekleştirmekteyiz. 

 

Ayrıca, kişisel verilerin saklanması ve imhası sürecinde, bu verilerin hukuka aykırı olarak saklanmasını 

ve imhasını önlemek amacıyla her türlü teknik ve idari tedbiri almaktayız. Şirket olarak, kişisel 

verilerin saklanması ve imhası süreçlerinde özel hayatın gizliliğinin korunmasına önem vermekte ve 

veri güvenliğini en üst seviyede gözetmekteyiz. 

 

İşbu Politika, faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verilerin saklanması ve imhasına dair 

izlediğimiz yöntemler hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerin 

saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Şirket tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan 

Politikaya uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 

 

2.    KAPSAM 

İşbu politika, çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, hizmet sağlayıcılarımızın, iş bağlantılarımızın, 

müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, internet sitemiz aracılığıyla bizimle etkileşime geçen 

kullanıcılarımızın ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerin Şirket tarafından işlenmekte olan bütün 

kişisel verilerini kapsamaktadır. 

 

İşbu politika, Şirket tarafından işlenen bu kişisel verilerin elektronik ve basılı her türlü ortamda 

saklanmasına ve imhasına ilişkin olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer mevzuat ve bu alandaki 

uluslararası düzenleme ve yol gösterici belgeler gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır. 
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3.    KISALTMALAR VE TANIMLAR 

Bu bölümde Politika’da geçen teknik ve hukuki kavramlar kısaca açıklanmaktadır. Buna göre; 

   

 

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen 

konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza. 

  

 

Alıcı Grubu Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.  

 

 

Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli 

veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.  

 

 

Çalışan   Şirket personeli  

 

 

Elektronik Ortam Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği 

ve yazılabildiği ortamlar. 

  

 

Elektronik Olmayan Ortam Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar. 
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Hizmet Sağlayıcı Belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.  

 

 

İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi  

 

 

İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan 

kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı 

yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler. 

  

 

İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemi.  

 

 

Kanun 7/4/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 

  

 

Karartma Kişisel verilerin bütününün, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 

ilişkilendirilmeyecek şekilde üstlerinin çizilmesi, boyanması ve buzlanması gibi işlemler. 

  

Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 

kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.  
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Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

  

 

Kişisel Veri İşleme Envanteri Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte 

oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri 

kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel 

verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı 

öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları 

envanter. 

  

 

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.  

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi  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. 

 

  

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için 

gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak 

yaptıkları politikayı. 

 

 

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli 

veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini. 
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Kişisel Verilerin Silinmesi Tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen kişisel verilerin ilgili 

kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini. 

  

 

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez 

ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini. 

  

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri   Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer 

inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve 

güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler. 

  

 

Periyodik imha  Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması 

durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen 

gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini. 

  

 

Politika  Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası. 

  

 

Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen 

gerçek veya tüzel kişi. 
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Veri Kayıt Sistemi   Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi. 

  

 

  

Veri Sorumlusu   Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 

kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. 

 

 

 

 

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer 

işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen 

bilişim sistemi. 

  

 

VERBİS  Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi. 

  

 

Yönetmelik 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel 

Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği. 
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4.    KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI 

Şirket olarak, faaliyetlerimizi yerine getirirken elde ettiğimiz kişisel verileri kanuni sürelere ve hukuka 

uygun olarak saklamak amacıyla; 

KAYIT ORTAMLARI 

 Elektronik Ortamlar  

·        Kağıt (klasör, dosya v.b.) 

·        Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, 

·        ziyaretçi giriş defteri) 

·        Yazılı, basılı, görsel ortamlar 

Elektronik Olmayan Ortamlar 

·        Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.) 

·        Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, 

·        EBYS, VERBİS.) 

·        Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik  duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası,  

antivirüs vb. ) 

·        Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü) 

·        Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.) 

·        Optik diskler (CD, DVD vb.) 

·        Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza 

·        Kart vb.) 

·        Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi  kayıt ortamlarını kullanmaktayız. 

 5.    KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA SÜREÇLERİNDE YER ALAN KİŞİLER VE 

SORUMLULUKLARI 

Şirket’in tüm departmanları ve çalışanları, sorumlu departmanlarca Politika kapsamında alınmakta 

olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, departman çalışanlarının eğitimi ve 

farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 

işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel 

verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri 

güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif 

olarak destek vermekle yükümlüdür. 
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Bu kapsamda, Şirket bünyesinde bir Kişisel Veri Komitesi kurulmuş bulunmaktadır. Kişisel Veri 

Komitesi, ilgili kişilerin verilerinin hukuka, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve 

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri 

yapmak/yaptırmak ve süreçleri denetlemekle yetkili ve görevlidir. 

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, departmanları ve görev 

tanımlarına ait dağılım aşağıdaki şekildedir; 

ÜNVAN DEPARTMAN GÖREV 

Departman 
Yöneticisi 

Bilgi İşlem Departmanı- 
Kişisel veri saklama ve imha 
 politikası uygulama 
sorumlusu 

Görevi dahilinde olan süreçlerin  
mevzuat çerçevesinde saklama 
 süresine uygunluğunun sağlanması  
ile periyodik imha süresi uyarınca 
 kişisel veri imha sürecinin yönetimi. 

Departman 
Yöneticisi 

Mali İşler Departmanı- 
Kişisel veri saklama ve imha  
politikası uygulama 
sorumlusu 

 
Görevi dahilinde olan süreçlerin  
mevzuat çerçevesinde saklama  
süresine uygunluğunun sağlanması 
 ile periyodik imha süresi uyarınca  
kişisel veri imha sürecinin yönetimi. 

Departman 
Yöneticisi 

İnsan kaynakları  
Departmanı-Kişisel veri 
saklama ve imha politikası 
uygulama sorumlusu 

Görevi dahilinde olan süreçlerin 
 mevzuat çerçevesinde saklama  
süresine uygunluğunun sağlanması 
 ile periyodik imha süresi uyarınca 
 kişisel veri imha sürecinin yönetimi. 

Departman 
Yöneticisi 

Satış pazarlama Departmanı-
Kişisel veri saklama ve imha 
politikası uygulama 
sorumlusu 

Görevi dahilinde olan süreçlerin 
 mevzuat çerçevesinde saklama  
süresine uygunluğunun sağlanması 
 ile periyodik imha süresi uyarınca 
 kişisel veri imha sürecinin yönetimi. 

Departman 
Yöneticisi 

Destek Hizmetleri  
Departmanı-Kişisel veri 
saklama ve imha politikası 
uygulama sorumlusu 

Görevi dahilinde olan süreçlerin 
 mevzuat çerçevesinde saklama  
süresine uygunluğunun sağlanması 
 ile periyodik imha süresi uyarınca 
 kişisel veri imha sürecinin yönetimi. 

Departman 
Yöneticisi 

Satın alma   Departmanı-
Kişisel veri saklama ve imha 
politikası uygulama 
sorumlusu 

Görevi dahilinde olan süreçlerin 
 mevzuat çerçevesinde saklama  
süresine uygunluğunun sağlanması 
 ile periyodik imha süresi uyarınca 
 kişisel veri imha sürecinin yönetimi. 
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Yönetim kurulu  

 
 
Veri Sorumlusu  

Görevi dahilinde olan süreçlerin  
mevzuat çerçevesinde saklama  
süresine uygunluğunun sağlanması  
ile periyodik imha süresi uyarınca  
kişisel veri imha sürecinin yönetimi, 
 Kurum tarafından veri sorumlusuna  
yöneltilen talepleri veri sorumlusuna 
 iletme, veri sorumlusundan gelecek  
cevabı Kuruma iletme, Sicile ilişkin 
 iş ve işlemleri yapma. 

 
İrtibat kişisi   

Kişisel veri saklama ve imha  
politikası uygulama 
sorumlusu 

Görevi dahilinde olan süreçlerin 
 mevzuat çerçevesinde saklama süresine  
uygunluğunun sağlanması ile periyodik  
imha süresi uyarınca kişisel veri imha 
 sürecinin yönetimi, Kurum ile iletişimin  
sağlanması, veri sahipleri ile irtibatın sağlanması 

 

6.    KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE PERİYODİK İMHA SÜRELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

Şirket tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler ve hizmet sağlayıcı olarak ilişkide bulunulan 

üçüncü kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak 

saklanır ve imha edilir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla 

yer verilmiştir. 

SAKLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 Kanunun 3. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış ve 4. maddesinde işlenen 

kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya 

işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde 

ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, Şirketimiz faaliyetleri çerçevesinde kişisel 

veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır. 

SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER 

Kurumda, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar  

muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler; 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 
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5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 

4857 sayılı İş Kanunu, 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, 

Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 

Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde hukuka uygun bir 

şekilde saklanmaktadır. 

 SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI 

Şirket gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri hukuka 

uygunluk içerisinde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklamaktadır; 

 İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek. 

Kurumsal iletişimi sağlamak, 

Güvenliğini sağlamak, 

İstatistiksel çalışmalar yapabilmek, 

İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek., 

VERBİS kapsamında, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu temsilcileri ve veri 

işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göre düzenlemek ve 

gerekmesi halinde güncellemek, 

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine 

getirilmesini sağlamak, 

Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak, 

İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü, 

 İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
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 KVKK’da yer alan kişisel verileri işleme şartlarının ortadan kalkması veya bu faaliyetlerin son bulması, 

ilgili verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini gerektirmektedir. Bu sebeple, 

Yönetmelik’in 12. maddesine istinaden veri sorumlusunun kişisel verileri silme, yok etme veya 

anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, 

işleme şartları ortadan kalkan kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğü 

bulunmaktadır. 

 

 

İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLER 

Kişisel veriler; 

İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası, 

İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması, 

Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık 

rızasını geri alması, 

Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok 

edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi, 

Kurumun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi 

talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda 

öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul 

tarafından uygun bulunması, 

Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre 

saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması durumlarında, Şirketimiz tarafından ilgili 

kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

7.    KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİNE YÖNELİK YÖNTEMLER 

7.1.   Kişisel Verilerin Silinmesine Dair Yöntemler 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar 

kullanılamaz hale getirilmesini ifade eder. Şirket olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak silinmesi 

işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla tarafımızca kullanılan ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 

yayınlarında da belirtilen tekniklerden bazıları şu şekildedir: 

7.1.1.  Basılı Ortamda Tutulan Verilere Yönelik Yöntemler 

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler tekrar 

kullanılamaz hale getirilir. 
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Kağıt üzerinde bulunan kişisel veriler karartma (maskeleme) yöntemi kullanılarak, veya Belgenin ilgili 

kullanıcıların erişemeyeceği bir ortamda güvenli olarak saklanması sureti ile silinmektedir. 

 7.1.2.  Elektronik Ortamda Tutulan Verilere Yönelik Yöntemler 

Kişisel veriler, saklandıkları kayıt ortamlarına göre, aşağıda yer alan yöntemlerle silinmektedir: 

Verinin Saklandığı Ortam Silme Yöntemi 

Veri tabanları Kişisel veri içeren satırlar veri tabanı komutları ile (DELETE vb.) silinmektedir. 

İlgili kullanıcının, izin ataması yapılarak veri tabanına erişimi engellenmektedir. 

 

Taşınabilir cihazlar (USB, Hard disk, CD, DVD vb.) Kişisel verilerin bulunduğu dosyalar şifreli 

olarak saklanmakta ve ilgili kullanıcın dosyaya erişimi engellenmektedir. 

Kişisel verilerin bulunduğu dosyalar uygun yazılımlar kullanılarak silinmektedir. 

7.2.   Kişisel Verilerin Yok Edilmesine Dair Yöntemler 

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri 

getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirket olarak, kişisel verilerin hukuka 

uygun olarak yok edilmesini gerçekleştirebilmek amacıyla tarafımızca kullanılan ve Kişisel Verileri 

Koruma Kurumu’nun yayınlarında da belirtilen tekniklerden bazıları şu şekildedir: 

7.2.1.  Basılı Ortamda Tutulan Verilere Yönelik Yöntemler 

Kişisel veri içeren belgeler;  

Kâğıt kesme makinesi ile öğütme ve Yakma gibi yöntemler ile yok edilmektedir. 

7.2.2.  Elektronik Ortamda Tutulan Verilere Yönelik Yöntemler 

Kişisel veriler, bulunduğu sistemlerin türüne göre, aşağıda yer alan yöntemlerden bir veya birkaçı 

kullanılarak yok edilmektedir: 

Verinin Saklandığı Ortam Yok Etme Yöntemi 

Çevresel Sistemler (Ağ cihazları, flash 
tabanlı ortamlar, optik sistemler, sim 
kart ve sabit hafıza alanları vs.) ve 
Yerel Sistemler 

Kişisel veri içeren cihazlar; yakma, küçük parçalara ayırma, 
eritme gibi fiziksel işlemlerle yok edilmektedir. 
 
Özel yazılımlar ile var olan verilerin üzerine rastgele veri girişi 
yapılması sonucu eski verilerin kurtarılmasının önüne 
geçilmektedir. 
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7.3.   Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesine Yönelik Yöntemler 

Şirket olarak, saklama süresi sona eren kişisel verileri anonim hale getirmekte, veri ile ilgili kişi 

arasındaki bağı koparmakta ve bu sayede ilgili kişinin tespit edilmesini engellemekteyiz. Anonim hale 

getirme işlemleri kapsamında tarafımızca kullanılan ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 

yayınlarında da belirtilen tekniklerden bazıları şu şekildedir: 

7.3.1.  Maskeleme 

Bu yöntem, kişisel veri niteliğindeki bir bilginin, belirli alanlarının kaldırılarak veya değiştirilerek ilgili 

kişi ile bağının kesilmesini ifade eder. 

7.3.2.  Değişkenleri Çıkartma 

Bu anonim hale getirme yönteminde değişkenlerden bir veya birkaçı bir sütun halinde tablodan 

çıkartılmakta ve bu sayede ilgili kişinin tespit edilebilmesi güçleştirilmektedir. Bu yöntem değişkenin 

kamuya ifşa edilmeyecek derecede hassas bir veri olması veya değişkenin yüksek dereceli bir 

tanımlayıcı olması durumlarında kullanılmaktadır. 

7.3.3.   Kayıtları Çıkartma 

Bu yöntemde veri kümesinde yer alan ve tekillik teşkil eden bir satırın çıkartılması ile anonimlik 

kuvvetlendirilmektedir. Örneğin, bir anket çalışmasına katılmış olan ve cinsiyeti kadın olan tek bir kişi 

bulunmakta ise bu kişiye ait satır veri kümesinden çıkartılarak veri kümesine dair üretilebilecek 

varsayım ihtimali düşürülmektedir. 

7.4.   Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İmhası İçin Alınan Tedbirler 

Şirket olarak, işlediğimiz kişisel verilerin imhasının hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesine dikkat 

etmekte ve bu kapsamda birtakım teknik ve idari tedbirler almaktayız. 

8.    KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER 

Şirket olarak, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve 

erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin mevzuata uygun bir biçimde imha edilmesi için Kanun’un 

12. Maddesiyle Kanun’un 6. Maddesinin dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul 

tarafından ilan edilen önlemler çerçevesinde gerekli olan her türlü idari ve teknik tedbirleri 

almaktayız. 

8.1.   Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Teknik Tedbirler 

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli önlemler 

almaktayız. Bu kapsamda; 

Sızma (Penetrasyon) testleri ile Şirketimizin bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa 

açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır. 

Şirketimizin bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler 

alınmaktadır. 
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Erişim yetki ve rol dağılımları için prosedürler oluşturulmakta ve uygulanmakta, yetki matrisi 

uygulanmakta, erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler kontrol altında tutulmakta, saklama 

ve imha politikasına uygun imha süreçleri tanımlanmakta ve uygulanmaktadır. 

Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan yedekleme programları kullanılmaktadır. 

Bilgi sistemleri güncel halde tutulmakta, kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü 

parolalar kullanılmaktadır. 

Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin 

sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir. 

Oturum kaydı tutulmaktadır. 

Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal ve yazılımsal 

(güvenlik duvarları, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler 

alınmaktadır. 

Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun 

teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır. 

Şirket içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz 

çalışmaları yapılmaktadır. 

Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya 

erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır. 

Şirket, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli 

tedbirleri almaktadır. 

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye 

ve Kurula bildirmek için Şirket tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur. 

Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda parolalar kullanılmaktadır. 

Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır. 

Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre 

sınırlandırılmaktadır. 

Kullanıcıların sistemlere giriş yaparken benzersiz kullanıcı adı ve şifre kullanmaları sağlanmaktadır. 

Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı politika belirlenmiştir. 

Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri 

güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip 

kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır. 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli 

güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir. 
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Özel nitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta 

adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmaktadır. Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar 

yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifrelenmektedir. Kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın 

çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler 

alınmakta ve evrak “gizli” formatta gönderilmektedir. 

8.2.   Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik İdari Tedbirler 

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli 

önlemler almaktayız. Bu kapsamda; 

Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin 

önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin 

muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri ve ilgili diğer mevzuat hakkında 

eğitimler verilmektedir. 

Şirket tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır. 

Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü 

hazırlanmıştır. 

Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Kurum tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine 

getirilmektedir. 

Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır. 

Çalışanlarımızın kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi konusunda eğitilmesini ve bilgilendirilmesi 

sağlanmaktadır. 

İhtiyaç duyulmayan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi 

sağlanmaktadır. 

Bilginin çalınmasını, kaybolmasını veya bozulmasını engellemek amacıyla tüm makul önlemlerin 

alınması sağlanmaktadır. 

Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü 

uygulanmakta, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir. 

Şirket içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmakta ve çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri 

verilmektedir. 

 9.       SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ 

 Şirket tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak; süreçlere bağlı 

olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama 

süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde; Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta; 

Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır.Söz konusu 
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saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde güncellemeler yapılır.Saklama süreleri sona eren kişisel 

veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi yapılır.  

VERİ KATEGORİSİ  SÜREÇ 
SAKLAMA 

SÜRESİ 
İMHA SÜRESİ 

1-Kimlik Kişisel veri 

İş sözleşmesinin 

sona ermesini 

takiben 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

2-İletişim Kişisel veri 

İş sözleşmesinin 

sona ermesini 

takiben 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

3-Özlük Kişisel veri 
İşten ayrılmasından 

itibaren 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

4-Hukuki İşlem Kişisel veri 
 İşten ayrılmasından 

itibaren 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

5-Müşteri İşlem Kişisel veri 

İş ilişkisinin sona 

ermesinden itibaren 

10 yıl 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

6-Fiziksel Mekan Güvenliği Kişisel veri 

sürecinin sona 

ermesinden itibaren 

6 ay 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

7-İşlem Güvenliği Kişisel veri 

sürecinin sona 

ermesinden itibaren 

6 ay  

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 
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8-Mesleki Deneyim Kişisel veri 
İşten ayrılmasından 

itibaren 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

9-Pazarlama Kişisel veri 

İş ilişkisinin sona 

ermesinden itibaren 

10 yıl 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

10-Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Kişisel veri 

sürecinin sona 

ermesinden itibaren 

6 ay 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

11-Kılık Ve Kıyafet Özel Nitelikli Kişisel Veri 
İşten ayrılmasından 

itibaren 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

12-Sağlık Bilgileri Özel Nitelikli Kişisel Veri 
İşten ayrılmasından 

itibaren 15 yıl 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 
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13-Ceza Mahkûmiyeti Ve 

Güvenlik Tedbirleri 
Özel Nitelikli Kişisel Veri 

İşten ayrılmasından 

itibaren 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

14-Biyometrik Veri Özel Nitelikli Kişisel Veri 
İşten ayrılmasından 

itibaren 6 ay 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

15- Finans Kişisel veri 
İş ilişkisinin sona 

ermesinden itibaren 

10 yıl 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

Müşteri 

Poliçe düzenlenmesi 

(Müşteri’ye ait ad, soyad, 

T.C.K.N., iletişim 

bilgileri, kredi kartı ve 

banka hesabı 

bilgileri,  sigorta 

konusuna ilişkin bilgiler) 

Müşteri’nin, satın 

almış olduğu her bir 

hizmetin 

sunulmasından 

itibaren Türk Ticaret 

Kanunu md. 82 

uyarınca 10 yıl süre 

ile saklanır. 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

Danışman İş Geliştirme 

Sözleşmenin sona 

ermesinden itibaren 

1 yıl 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

Müşteriler/Hizmet alınan 

firmalar 

Finansal Kayıtların 

Tutulması 

İş ilişkisinin sona 

ermesinden itibaren 

10 yıl 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 
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Hissedarlar  

Veri Sorumlusunun 

Meşru Menfaatleri 

 

Etkinliğin 

tamamlanmasından 

itibaren 6 Ay 

 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

Şirket’in İşbirliği İçinde 

Olduğu 

Kurum/Firmalar  (Hizmet 

Sağlayıcılar) 

İşbirliği içinde olduğu 

Kurum/Firmalar (Hizmet 

Sağlayıcılar) ile Şirket 

arasındaki ticari ilişkinin 

yürütümüne dair kimlik 

bilgisi, iletişim bilgisi, 

finansal bilgiler, telefon 

aramalarında alınan ses 

kayıtları, İşbirliği İçinde 

olunan Kurum/Firma 

çalışanı verileri 

Müşteri’nin, satın 

almış olduğu her bir 

hizmetin 

sunulmasından 

itibaren Türk 

Borçlar Kanunu 

md.146 ile Türk 

Ticaret Kanunu 

md.82 uyarınca 10 

yıl süre ile saklanır. 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

 

10.     PERİYODİK İMHA SÜRESİ 

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Şirket, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna 

göre, Şirket nezdinde her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir. 

11.   POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI 

 Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, 

internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası İnsan Kaynakları Departmanı Kişisel Verilerin 

Korunması dosyasında saklanır. 

 12.   POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ PERİYODU 

 Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir. 

 

13.   POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI 

 

Politika, Şirket’in internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. 

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politikanın ıslak imzalı eski nüshaları Yönetim 

Kurul Kararı ile iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre 

ile İnsan Kaynakları Departmanı tarafından saklanır. 
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEBİ FORMU 

 

 
1. GENEL AÇIKLAMALAR 

 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri 

sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel 

verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. 

 
Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin  

olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 

belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize 

yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak iadeli taahhütlü mektupla iletilmesi gerekmektedir. 

 
Elektronik ortamdan yapılacak başvurular sistemimize kayıtlı mail adresiniz ya da KEP üzerinden 

yapılmalıdır. 

 
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalı özelinde 

bilgiler verilmektedir. 

Başvuru 

Yöntemi 

Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru 

Gönderiminde 

Belirtilecek Bilgi 

Başvuruya Eklenecek Diğer 

Bilgiler 

 

İadeli 

Taahhütlü 

Mektup 

ASLAN ELEKTRONİK SAN.VE 
TİC.LTD.ŞTİ. 
 

1. Osb 5. Cad. No:37, 44090 
Yeşilyurt / MALATYA, 

Zarfın üzerine 

“Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu 

Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

İşbu başvuru formumun 

2inci bölümünde ve her bir 

talep için ise işbu başvuru 

formunun 4üncü 

bölümünde belirtilmektedir. 

 

KEP adresi 

üzerinden 

 
aslanelektronik@hs01.kep.tr 

KEP Konu bölümüne, 

“Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu 

Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

İşbu başvuru formumun 

2inci bölümünde ve her bir 

talep için ise işbu başvuru 

formunun 4üncü 

bölümünde belirtilmektedir. 

 

Kurum/ 

Firma mail 

adresiniz 

aracılığıyla, 

kisiselverim@aslanelektronik.com E-posta Konu 

bölümüne, “Kişisel 

Verilerin Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

İşbu başvuru formumun 

2inci bölümünde ve her bir 

talep için ise işbu başvuru 

formunun 4üncü 

bölümünde belirtilmektedir. 
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Yukarıda belirtilen kanal Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince “yazılı” ve elektronik başvuru 

kanalıdır. Kurum’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de 

başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13üncü maddesinin 2inci fıkrası gereğince, talebin 

niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” 

yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız işbu başvuru formundaki seçiminize göre ilgili Kanunun 13üncü 

maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak 

tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda 

Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde 

yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Şirketimizin işbu başvuru formunda talep ettiği bilgi ve 

belgelerin eksik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek bu bilgi ve belgelerin en kısa sürede 

Şirketimize sağlanması talep edilecektir. Bu bilgi ve belgelerin Şirketimize gereği gibi sağlanana kadar 

başvuru değerlendirme süresi olan 30 gün duracaktır. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. 

Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek 

şekilde gönderilmesi gerekmektedir. 

 

2. BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASINA VE KENDİSİYLE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ 

İLETİŞİM KURULMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 
Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibi” ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine 

göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması 

gerekmektedir. 

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi 

almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek, başvurunuz sonuçlarının güvenli bir şekilde 

veri sahibine iletmek amacıyla da talep edilmektedir. 

Adı –Soyadı   

TC Kimlik Numarası  

Şirketimizle Olan İlişkiniz ☐ Müşteri ☐ Çalışan ☐ Ziyaretçi

 ☐İş Ortağı ☐Diğer………………………. 

Adres  

Cep Telefonu  

E-posta Adres  

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona 

Erdi Mi? 
☐ Evet ☐ Hayır 
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3. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ 

(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11 (1)) 

 
Aşağıda Kanun’un 11inci maddesi gereğince veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar 

belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 

13üncü maddesinin 3üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir. 

Talep 

No 

Talep 

Konusu 

Seçiminiz 

(İlgili bölümü işaretleyiniz) 

 

1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek 

istiyorum 
☐  

2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme 

faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum 
☐  

3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme 

amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını 

öğrenmek istiyorum 

☐  

4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere 

aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum 
☐  

5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve 

bunların düzeltilmesini istiyorum 
☐  

6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun 

olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede 

kişisel verilerimin; (lütfen sadece bir seçim yapın) 

  

 Silinmesini İstiyorum ☐  

 Anonim hale getirilmesini istiyorum ☐  

7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) 

aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini 

istiyorum 

☐  

8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun 

olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu 

çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde 

de; (lütfen sadece bir seçim yapın) 

  

 Silinmesini İstiyorum ☐  

 Anonim hale getirilmesini istiyorum ☐  

9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran 

otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz 

neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu 

düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. 

☐  

10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara 

uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. 
☐  



 

 

 

 

KVKK Doküman No 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması İlgili Kişi Bilgi Talep Formu 
Sayfa No 

4/5 

Rev.No 

 

 
4. TALEBİNİZİN KONUSUNA GÖRE İSTENEN DİĞER BİLGİLER VE BELGELER 

 

No 
Talep Konusu Ek bilgi Ek belge 

 
öğrenmek istiyorum 

  

 
Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri 

işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum 
  

 
 

kullanmadığını öğrenmek istiyorum 

 
 

 
 

 
 

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında 

 

istiyorum 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği 

 

olduğunu 

düzeltilmesini 

istediğiniz kişisel 

belirtiniz): 

düşündüğünüz kişisel 

verinizin doğru ve 

tamamlayıcı bilgilerini 

cüzdanı fotokopisi, 

ikametgâh vb.) 

 

 

 

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun 

düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; 
(lütfen sadece bir seçim yapın) 

Silinmesini İstiyorum 

Anonim hale getirilmesini istiyorum 

 
İlgili sebebi ve 

neden ortadan 

kalktığını 

belirtiniz: 

 

 

hususu tevsik edici 

belgeler. 

 

 

 
 

 

 
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel 

nezdinde de düzeltilmesini istiyorum 

 

olduğunu 

 

belirtiniz): 

düşündüğünüz kişisel 

verinizin doğru ve 

tamamlayıcı bilgilerini 

cüzdanı fotokopisi, 

ikametgâh gibi) 

 

 

 

 
 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını 

düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel 

verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; 

(lütfen        sadece       bir        seçim      yapın) 

İstiyorum 

Anonim hale getirilmesini istiyorum 

 

 
İlgili sebebi ve 

neden ortadan 

kalktığını 

belirtiniz: 

 

 

 

hususu tevsik edici 

belgeler. 
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5. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI 

(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 13 (1)- (3)) 
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 

13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma 

ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. 

 
İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, 

cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla 

sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum. 

 

☐ Cevabın Başvuru Forumunun 2inci bölümde sağlamış olduğum ikametgâh adresime 

gönderilmesini istiyorum 

☐ Cevabın Başvuru Forumunun 2inci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime 

gönderilmesini istiyorum 
 

 
Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) 

Adı Soyadı : 

Başvuru Tarihi : 

İmza : 

 

 

 

 
 

 
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin 

münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 

sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz 

ediyorum. 

 

işlemle ilgili böyle 

bir husus olduğunu 

düşündüğünüzü 

belirtin. 

otomatik sistemler 

olduğunuz talepleri 

gösteren belgeler. 
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Kanuna aykırılığa 

belirtiniz. 
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1. GĠRĠġ 

 

1.1. POLĠTĠKA’YA GĠRĠġ 

 

ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ olarak, kişisel verilerin korunması, Şirketimizin en 
önemli öncelikleri arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Politika ile yönetilen; 

müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, şirket 

hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların 
çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve 

işlenmesi oluşturmaktadır. 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını 

isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, ASLAN 

ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ işbu Politika ile yönetilen; müşterilerinin, potansiyel 

müşterilerinin, çalışan adaylarının, çalışanlarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, 

ziyaretçilerinin, işbirliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve 

üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir Şirket 

politikası haline getirmektedir. 

 

Bu kapsamda, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun ilke kararları ve rehberleri 
gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ 

tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 

 

Bu Politika’da kişisel verilerin işlenmesinde ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ’nin 
benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:  

- Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme, 
 

- Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma, 
 

- Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 
 

- Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, 
 

- Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre 
kadar muhafaza etme, 

 
- Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme, 

 
- Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma, 

 
- Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma, 

 
- Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere 

aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma, 
 

- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme. 
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1.2.POLĠTĠKANIN AMACI 

 

Bu Politika’nın temel amacı, ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ tarafından hukuka uygun 

bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik 

benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerimiz, potansiyel 

müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, çalışanlarımız, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, 

ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve 

üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri 

bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır. 

 

1.3.KAPSAM 

 

Bu Politika; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, 

şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların 
çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri 

kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine 
ilişkindir. 

 

Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politika’nın 
uygulama kapsamı Politika’nın tamamı olabileceği gibi; yalnızca bir kısım hükümleri de 
olabilecektir. 

 

1.4.POLĠTĠKANIN VE ĠLGĠLĠ MEVZUATIN UYGULANMASI 

 

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler 

öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk 
bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul 

etmektedir. 

 

Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE 

TĠC.LTD.ġTĠ ’ın uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. 

 

1.5.POLĠTĠKANIN YÜRÜRLÜĞÜ 
 

 

ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ tarafından düzenlenen işbu Politika ilke kararları ve 

ilgili mevzuat doğrultusunda 31.12.2019 tarihinde güncellenmiş ve yürürlüğe girmiştir. Politika 

Şirketimizin internet sitesinde (https://aslanelektronik.com/ ) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin 

talebi üzerine ilgili kişilere de iletilir. Bu Politika’nın Şirket genelinde uygulanmasından, ASLAN 

ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ  Kişisel Verilerin Korunması İrtibat Yetkilisi sorumludur. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://aslanelektronik.com/
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1.6.TANIMLAR 

 
ASLAN ELEKTRONĠK 

SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ  

 

ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ.  

Açık Rıza 

 
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza   

Anonim Hâle 

Getirme 

 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli 
veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi. 

 

BaĢvuru Formu 

 

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu 
içeren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi 
(Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin 
Başvuru Formu 

 

ÇalıĢan 

 
ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ  personeli. 

 

ÇalıĢan Adayı 

ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ  herhangi bir yolla iş başvurusunda 
bulunmuş ya daözgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış 
olan gerçek kişiler 

 

Ġmha 

 
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale   etirilmesi 

 

ĠĢ Ortağı 

ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ. ticari faaliyetlerini yürütürken, 
birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı 

kurduğu taraflar. 

 

Kanun/KVKK 

 

 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

KiĢisel Veri 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

 

 

KiĢisel Verilerin 

ĠĢlenmesi 

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 işlem. 

KiĢisel Verilerin 

Silinmesi 

 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde 
erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi. 

KiĢisel Verilerin 

Yok Edilmesi 

 

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir 
şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi. 

KiĢisel Verilerin 

Anonim Hale 

Getirilmesi 

 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle 
eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. 

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu  

Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu  

 

MüĢteri 

 

ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ . ile herhangi bir sözleşmesel 
ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE 

TĠC.LTD.ġTĠ iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında ASLAN 

ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ’nin iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri 
elde edilen gerçek kişiler. 

https://www.sezacimento.com.tr/wp-content/uploads/2018/09/EYS-FR-208-Ki%C5%9Fisel-Verilerin-Korunmas%C4%B1-Ba%C5%9Fvuru-Formu.pdf
https://www.sezacimento.com.tr/wp-content/uploads/2018/09/EYS-FR-208-Ki%C5%9Fisel-Verilerin-Korunmas%C4%B1-Ba%C5%9Fvuru-Formu.pdf
https://www.sezacimento.com.tr/wp-content/uploads/2018/09/EYS-FR-208-Ki%C5%9Fisel-Verilerin-Korunmas%C4%B1-Ba%C5%9Fvuru-Formu.pdf
https://www.sezacimento.com.tr/wp-content/uploads/2018/09/EYS-FR-208-Ki%C5%9Fisel-Verilerin-Korunmas%C4%B1-Ba%C5%9Fvuru-Formu.pdf
https://www.sezacimento.com.tr/wp-content/uploads/2018/09/EYS-FR-208-Ki%C5%9Fisel-Verilerin-Korunmas%C4%B1-Ba%C5%9Fvuru-Formu.pdf
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Özel Nitelikli 

KiĢisel Veri 

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya 
diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, 
cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile 
biyometrik ve genetik veriler 

 

 

Periyodik Ġmha 

 
Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan 

kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen 
ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya 
anonim hale getirme işlemi. 

Politika Kanun uyarınca hazırlanan, işbu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi 
politikası. 

Tedarikçi ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ’nin ticari faaliyetlerini yürütürken, 
ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ’nin emir ve talimatlarına uygun 
olarak, sözleşme temelli olarak, ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ’ne 
hizmet sunan taraflar 

Veri ĠĢleyen 

 

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri 
işleyen gerçek veya tüzel kişi. 
 

Veri Kayıt Sistemi 

 

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt 
sistemini 

 

Veri Sorumlusu 

 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 
tüzel kişi. 

Veri Sahibi/Ġlgili 

KiĢi 

 

 
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 

 

Yönetmelik 

 

28.10.2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kişisel Verilerin 
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 
Yönetmelik”. 

Ziyaretçi ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ faaliyet gösterdiği fiziksel 
yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan gerçek kişiler. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUNMASINA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 
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Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. Maddesi, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun yayınlamış 

olduğu rehberler ve ilke kararlarına uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı 
olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin 

muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari 
tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. 

 

2.1. KĠġĠSEL VERĠLERĠN GÜVENLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI 

 

2.1.1. KiĢisel Verilerin Hukuka Uygun ĠĢlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve Ġdari 

Tedbirler 

 

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve 
uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. 

 

2. KiĢisel Verilerin Hukuka Uygun ĠĢlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik 

Tedbirler 

 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca 
teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:  

(i) Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik 
sistemlerle denetlenmektedir. 

 
(ii) Alınan teknik önlemler iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır. 

 
(iii)Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir. 

 

 

- KiĢisel Verilerin Hukuka Uygun ĠĢlenmesini Sağlamak için Alınan Ġdari Tedbirler 

 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari 
tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:  

(ii) Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak 
işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. 

 
(iii)Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz 

edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler 

özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır. 
 
Şirketimizin iş birimlerinin yürütmüş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin 6698 

Sayılı Kanunun aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek 

olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmüş olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir. 

 

- İş birimlerimiz bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş 
birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu 

hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler 
Şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir. 

 
- Şirketimiz ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Şirketin 

talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, 

 

ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların 
farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir. 

 

2.1.2. KiĢisel Verilerin Hukuka Aykırı EriĢimini Engellemek için Alınan Teknik ve Ġdari 

Tedbirler 
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Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, 
aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin 
niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. 

 

- KiĢisel Verilerin Hukuka Aykırı EriĢimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler 

 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik 
tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:  

(i) Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik 
olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. 

 
(ii) İş birim bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve 

yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır. 
 

(iii)Alınan teknik önlemler iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil 
eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. 

 
(iv) Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar 

kurulmaktadır. 
 

(v) Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.  
(vi) Şirketimizde, veri Sızıntısını önlemek adına DLP (Data Lost Protection) yazılımı 

kullanılmaktadır. Günlük haftalık ve aylık olarak, güncel yazılımlarla (veeam yedekleme 
yazılımı) yedekler alınmaktadır. 

 
(vii) Şirketimize karşı, dışarıdan gelebilecek tehlike ve sızmalara karşı firewall donanım 

programı kullanılmaktadır. 
 

(viii) Şirketimizde kullanılan/kullanılacak kurumsal mail hesaplarının SSL sertifikalı ve 
güvenli olması için gerekli yatırım yapılmıştır.  

(ix) Tüm sistemlerde veri güvenliğini sağlamak adına koruyucu virüs programları kullanılmakta 
ve bu programların güncelliği denetlenmektedir.  

 

 
- KiĢisel Verilerin Hukuka Aykırı EriĢimini Engellemek için Alınan Ġdari Tedbirler 

 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari 
tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:  

(ii) Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler 
konusunda eğitilmektedir. 

 
(iii)İş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket içinde kişisel verilere 

erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. 
 

(iv) Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına 

açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden 
ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda 

kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır. 
 

(v) Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen 
sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla 

gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını 

sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir. 
 
 

 

2.1.3. KiĢisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması 
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Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok 
edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama 
maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

 

- KiĢisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler 

 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik 
tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:  

(i) Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler 
kullanılmaktadır. 

 
(ii) Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir. 

 
(iii)Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler 

iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden 
değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. 

 
(iv) Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için uygun yedekleme 

programları kullanılmaktadır. 

 

- KiĢisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Ġdari Tedbirler 

 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari 
tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 
 
 
 

(ii) Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda 
eğitilmektedirler. 

 
(iii)Şirketimiz tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle 

dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı 
ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel 

verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi 
kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

 

2.1.4. KiĢisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi 
 

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli periyodik ve 

örnekleme metoduyla denetimleri, yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin 

iç işleyişi kapsamında Şirketimiz Veri Sorumlusu irtibat kişisine ve tespit edilen uygunsuzluklar 

konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler 

yürütülmektedir. Yürütülen denetim sonuçları hakkında Şirketimiz Veri Sorumlusu irtibat kişisine, 

bilgi verilmekte ve Şirket Yönetim Kurulu bu irtibat kişisi vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. 
 

2.1.5. KiĢisel Verilerin Yetkisiz Bir ġekilde ĠfĢası Durumunda Alınacak Tedbirler 

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan 
yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri 
sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. 

 

KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde 
veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir. 
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2.2.VERĠ SAHĠBĠNĠN HAKLARININ GÖZETĠLMESĠ; BU HAKLARI ġĠRKETĠMĠZE 

ĠLETECEĞĠ KANALLARIN YARATILMASI VE VERĠ SAHĠPLERĠNĠN 

TALEPLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ 

 

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken 
bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç 
işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. 

 

2.3.ÖZEL NĠTELĠKLĠ KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUNMASI 

 

Kanun’un 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya 

ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veriler “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. 
Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve 

kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik 
tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 
 

Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak 
işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında özel hassasiyetle davranılmaktadır. Bu 

kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, 
özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE 

TĠC.LTD.ġTĠ  bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır. 
 

 

2.4.Ġġ BĠRĠMLERĠNĠN KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUNMASI VE ĠġLENMESĠ 

KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETĠM 

 

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak 
erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş 
birimlerine gerekli bilgilendirme ve eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. 

 

ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi 
bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının 
oluşması için gerekli oryantasyon eğitimleri kurulmuştur. 

 

Şirketimiz bu doğrultuda ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan 
katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Şirketimiz, 
ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir. 

 

2.5.Ġġ ORTAKLARI VE TEDARĠKÇĠLERĠN KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUNMASI VE 

ĠġLENMESĠ KONUSUNDAKĠ FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI 
 

 

Şirketimiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı 

olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın 

artırılması için iş ortaklarına yönelik düzenli bilgilendirme yapmaktadır. 

 

 

 

 
 
 
 

- KĠġĠSEL VERĠLERĠN ĠġLENMESĠNE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 



 
ASLAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İŞLENMESİ POLİTİKASI 
 

 

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel 

verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde 
güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde 

kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri 
işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. 

 

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel 
verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına 
dayalı olarak işlemektedir. 

 

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri 
sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli 

bilgilendirmeyi yapmaktadır. 

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi 
bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması 

konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun 
davranmaktadır. 

 

3.1.KĠġĠSEL VERĠLERĠN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN ĠLKELERE UYGUN 
OLARAK ĠġLENMESĠ 

 

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun ĠĢleme 

 

Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven 
ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin 

işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında 
kullanmamaktadır. 

 

3.1.2. KiĢisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 

 

Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak 
işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri 
almaktadır. 

 

3.1.3. Belirli, Açık ve MeĢru Amaçlarla ĠĢleme 

 

Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak 
belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu ürün ve hizmetler ile bağlantılı ve 
bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla 
işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır. 
 
 

3.1.4. ĠĢlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

 

Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde 

işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin 

işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların 
karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir. 
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3.1.5. Ġlgili Mevzuatta Öngörülen veya ĠĢlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar 

Muhafaza Etme 

 

Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan 

süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin 

saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye 

uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre 

kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 

kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Gelecekte kullanma ihtimali ile Şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır. 

 

3.2.KĠġĠSEL VERĠLERĠN, KVK KANUNU’NUN 5’ĠNCĠ MADDESĠNDE BELĠRTĠLEN 

KĠġĠSEL VERĠ ĠġLEME ġARTLARINDAN BĠR VEYA BĠRKAÇINA DAYALI VE 

BU ġARTLARLA SINIRLI OLARAK ĠġLEME 

 

Şirketimiz, mevzuat hükümlerine uygun olarak kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde 
veya kişinin açık rızası olan durumlarda işlemektedir. 

 

3.3.KĠġĠSEL VERĠ SAHĠBĠNĠN AYDINLATILMASI VE BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ 

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında 

kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ  
ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin 

kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile 
kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. 

 

Şirketimiz KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi 
durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 

 

3.4.ÖZEL NĠTELĠKLĠ KĠġĠSEL VERĠLERĠN ĠġLENMESĠ 

 

Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin 
işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. 
 
 
 
 
 

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya 
ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu 

veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve 
kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik 

tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 

 

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK 
Kurulu tarafından yayınlanan Kurul Kararı ile belirlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla 
aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:  

3. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 
 

4. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;   Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, 
kanunlarda öngörülen hallerde,

  

 Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise 
ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım 
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hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi 
amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve 
kuruluşlara, aktarılabilmektedir.

 

 

3.5.KĠġĠSEL VERĠLERĠN AKTARILMASI 

 

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik 

önlemlerini alarak (Bkz.Bölüm II/Başlık 1) kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli 

kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) 
aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen 

düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

 

3.5.1. KiĢisel Verilerin Aktarılması 

 

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda Kanunun 5. 
maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak 
kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir. 

 

3.5.2. Özel Nitelikli KiĢisel Verilerin Aktarılması 

 

Şirketimiz gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak (Bkz. Bölüm 2/Başlık 2.1) 

ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri 
işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini ancak kanunda 

öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası olan durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir. 

 

- Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 
 

- Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; 
 

- Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, 
etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve 
kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle 
ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

  

- Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise 
ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım 
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi 
amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve 
kuruluşlar tarafından, işlenebilmektedir.

 

 

3.6.KĠġĠSEL VERĠLERĠN YURTDIġINA AKTARILMASI 

 

Şirketimiz hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri 

alarak (Bkz. Bölüm 2/Başlık 2.1) kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel 

verilerini (KVK Kurulu tarafından öngörülen önlemleri de alarak) yurt dışında mukim üçüncü 

kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli 

korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) 

veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri 

sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin 

bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu 

Yabancı Ülke”) aktarılabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde 

öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

4. ġĠRKETĠMĠZ TARAFINDAN ĠġLENEN KĠġĠSEL VERĠLERĠN 

KATEGORĠZASYONU, ĠġLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERĠ 
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Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında 
hangi kişisel veri sahibi gruplarının kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel 
verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir. 

 

4.1.KĠġĠSEL VERĠLERĠN KATEGORĠZASYONU 

 

Şirketimiz nezdinde, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, 

Şirketimizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK Kanunu’nun  
➔ maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak 

KVK Kanunu’nda başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak 

üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün 

yükümlülüklere uyarak işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen 

kategorilerdeki kişisel veriler işlenmektedir. 

 

KĠġĠSEL VERĠ
1 

KĠġĠSEL VERĠ KATEGORĠZASYONU AÇIKLAMA KATEGORĠZASYONU 
  

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık 

 olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt 

 sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; 

Kimlik Bilgisi 
kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. 

kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri,  

 doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve 

 pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza 

 
bilgisi, taşıt plakası v.b. 
 

ĠletiĢim Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait 
 

 olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde 

 veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 

 olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail 

 

adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler 

 

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık 

 olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt 

Lokasyon Verisi sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; 

 kişisel veri sahibinin Şirket iş birimleri tarafından yürütülen 

 

operasyonlar çerçevesinde, Şirket’in ürün ve hizmetlerinin   
kullanımı sırasında veya işbirliği içerisinde olduğumuz  
kurumların çalışanlarının Şirket araçlarını kullanırken bulunduğu 
yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat 
verileri v.b. 
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MüĢteri Bilgisi  yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde  

  edilen ve üretilen bilgiler   
  

Şirketin faaliyet alanı kapsamında veya Şirketin ve veri 
 

   

Aile Bireyleri ve Yakın sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla kişisel  

Bilgisi  veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki  

  bilgiler   
  

Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile 

 

   

MüĢteri ĠĢlem Bilgisi müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan  

  talimatları ve talepleri gibi bilgiler  
     

Fiziksel Mekân 
 

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış 
 

  

Güvenlik Bilgisi  sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler,  
  kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan 
  kayıtlar v.b.   

ĠĢlem Güvenliği Bilgisi 
Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve  

ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz   
     

  Teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu  

Risk Yönetimi Bilgisi 
alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve  

dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler 
 

   

  vasıtasıyla işlenen kişisel veriler  

  Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki  

  ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu  

Finansal Bilgi  gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler 

  ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi,  

  finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler  

  Çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde  

Özlük Bilgisi 
 olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel  
 

olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü 
 

   

  kişisel veri   

  Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya  

  ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan  

ÇalıĢan Adayı Bilgisi kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak  

  değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde  

  olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler  
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Yan Haklar ve 
diğer gerçek kişilere sunduğumuz ve sunacağımız yan-haklar 

ve menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanımla ilgili 
Menfaatler Bilgisi objektif kriterlerin belirlenmesi ve bunlara hak edişlerin  

 takibi işin işlenen kişisel verileriniz 
  

Hukuki ĠĢlem ve 
Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın 

ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin 
Uyum Bilgisi 

politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz  
  

Denetim ve TeftiĢ Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına 

Bilgisi uyumu kapsamında işlenen kişisel verileriniz 
  

Özel Nitelikli KiĢisel 

6698 Sayılı Kanun’un 6’ıncı maddesinde belirtilen veriler 
Veri  

  

 Ürün ve hizmetlerin, kişisel veri sahibinin alım-satım 

 alışkanlıkları  ve ihtiyaçları doğrultusunda 

Pazarlama Bilgisi özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen 

 kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan 

 rapor ve değerlendirmeler 

Talep/ġikayet Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin 

Yönetimi Bilgisi alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler 
  

 Şirketimizin, çalışanlarının, hissedarlarının etkileme 

Olay Yönetim Bilgisi potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgiler ve 

 değerlendirmeler 

 Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik 

Görsel/ĠĢitsel Veri Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç) ile kişisel veri içeren 

 belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler 
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4.2.KĠġĠSEL VERĠLERĠN ĠġLENME AMAÇLARI 

 

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. 
Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel 
veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;  

5. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça 
öngörülmesi 

 
6. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 

doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması 
1 Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması 
 

2 Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla 
sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi 

 
3 Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü 

kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması 
 

4 Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için 
kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması 

 
5 Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir 

başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel 

veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda 
bulunması 

 
6 Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda 

öngörülen hallerde, 
 

7 Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının 

korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında 

bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirket 
kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır. 
 

Şirketimiz, kişisel verileri; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş 

birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket'in ve 

Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket 

tarafından sunulan ürünlerle ilgili kişilerin beğeni, alım-satım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre 

özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; 

Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden 

ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş 

süreçlerinin yürütülmesi; Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra 

edilmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işlemektedir. 

 

- Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası 
 

- Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası 
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- Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi 
 

- Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası 
 

- Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası 
 

- Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası 
 

- Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi 

- Etkinlik yönetimi 
 

- Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi 
 

- Hukuk işlerinin takibi 
 

- İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması 
 

- İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
 

- İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası 
 

- İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi 
 

- Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
 

- Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası 
 

- Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası 
 

- Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası 
 

- Talep ve/veya şikayetlerinin takibi 
 

- Personel temin süreçlerinin yürütülmesi 
 

- Satış sonrası hizmetler 
 

- Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
 

- Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini 
 

- Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
 

- Eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
 

- Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini 
için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası  

- Şirket içi atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası 
 

- Şirket yerleşkesinin güvenliğinin temini 
 

- Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası 
 

- Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası 
 

- Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
 

- Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi 
 

- Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası 
 

- Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası 
 

- Üretim için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanması ve icrası 
 

- Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası 
 

- Ürünlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
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- Ürünlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası 
 

- Ürünlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası 
 

- Ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve/veya pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası 

- Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması 
 

- Yetenek - kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
 

- Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi 
 

- Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi 

 

Bu amaçlar çerçevesinde Şirketimizce yürütülen faaliyetlerin önemli bir kısmı, Kanunun 5. maddesinin 2. 

fıkrasında ve 6. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri sahibinin açık rızasını gerektirmeyen faaliyet 

ve süreçlerdir. Şirketimiz Kanun’un anılan maddeleri kapsamında olmayan faaliyet ve süreçleri için kişisel 

veri sahibinin açık rızasını ayrıca almaktadır. Bu çerçevede alınan kişisel verilerin Şirketimizce, Kanun’da 

sayılan ve açık rıza gerektiren faaliyetler yanında Kanun’da açık rıza gerektirmeden veri işlemeye izin veren 

faaliyetler için de kullanılabileceği unutulmamalıdır. 

 

4.3.KĠġĠSEL VERĠLERĠN SAKLANMA SÜRELERĠ 

 

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda 
belirtilen süre boyunca saklanmaktadır. 

 

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, 

kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve 

ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok 

edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 
 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de 

sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel 

veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. 

Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman 

aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler 

esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka 

amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere 

erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler ilgili kullanıcıların 

erişimi tamamen engellenecek şekilde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 

 

 

5. ġĠRKETĠMĠZ TARAFINDAN ĠġLENEN KĠġĠSEL VERĠLERĠN SAHĠPLERĠNE 

ĠLĠġKĠN KATEGORĠZASYON 

 

Şirketimiz tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle 

birlikte, işbu Politika’nın uygulama kapsamı müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışan 
adaylarımız, çalışanlarımız, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde 

olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişilerle sınırlıdır. 
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Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda 
olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVK Kanunu kapsamında Şirketimize 

taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye 

alınacaktır. 

 

İşbu Politika kapsamında yer alan müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, çalışan adayı, çalışan, 

hissedar, işbirliği içerisinde olduğumuz kurumlardaki gerçek kişiler ve bu kişilerle ilişkili üçüncü 

kişiler kavramlarına 1.6. numaralı başlık içerisinde açıklık getirilmiş olup, aşağıdaki tabloda 1.6. 

numaralı başlık içerisinde belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki 

kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır 
 
 

KĠġĠSEL VERĠ  ĠLGĠLĠ KĠġĠSEL VERĠNĠN ĠLĠġKĠLĠ OLDUĞU  

KATEGORĠZASYONU VERĠ SAHĠBĠ KATEGORĠSĠ  
     

Kimlik Bilgisi  

Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Çalışan, 

Şirket  Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği 

İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, 

Hissedarları  ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi  

  

Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Çalışan, 

Şirket  Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği 

İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, 

Hissedarları  ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi  

ĠletiĢim Bilgisi    

Lokasyon Verisi 
Çalışanlar, İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların  

Çalışanları 
  

    
     

MüĢteri Bilgisi  Müşteri   
     

Aile Bireyleri ve Yakın 
Çalışan Adayı, Çalışan, Üçüncü Kişi, İşbirliği içinde 

Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları  ve 

Yetkililer  

 

Bilgisi 
  

    
    

     

MüĢteri ĠĢlem Bilgisi Müşteri 
  

Fiziksel Mekan Güvenlik 
Ziyaretçi, Şirket Yetkilileri, Çalışanları, İşbirliği İçinde 

Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve 
Bilgisi 

Yetkilileri  

 Müşteri, Ziyaretçi, Üçüncü Kişi, Şirket Yetkilileri,  

ĠĢlem Güvenliği Bilgisi 
çalışanları, İşbirliği  

İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları   

 ve Yetkilileri 
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 Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Çalışan, 

 Şirket 

Risk Yönetimi Bilgisi Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde 

 Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve 

 Yetkilileri, Üçüncü Kişi 

 Müşteri, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Çalışan, 

Finansal Bilgi İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, 

 Hissedarları ve Yetkilileri 
  

Özlük Bilgisi 
Çalışanlarımız, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların 

Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri  
  

ÇalıĢan Adayı Bilgisi 
Çalışan Adayı, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların 

Çalışanları  
  

Yan Haklar ve Menfaatler Çalışanlarımız, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların 

Bilgisi Çalışanları 
  

 Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, çalışan, 

Hukuki ĠĢlem ve Uyum 
Şirket 

Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde 
Bilgisi 

Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve  

 Yetkilileri, Üçüncü Kişi 

 Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Çalışan, 

 Şirket 

Denetim ve TeftiĢ Bilgisi Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde 

 Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve 

 Yetkilileri, Üçüncü Kişi 

  Müşteri, Çalışan Adayı, Çalışan, Şirket Hissedarı, 

 
Özel Nitelikli KiĢisel Veri 

Şirket Yetkilisi, 
 

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları,   

  Hissedarları ve Yetkilileri 

 Pazarlama Bilgisi Müşteri, Potansiyel Müşteri 
   

  Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, çalışan, 

 Talep/ġikayet Yönetimi Şirket 

 Bilgisi Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde 

  Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve 

  Yetkilileri, Üçüncü Kişi 
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6 - ġĠRKETĠMĠZ TARAFINDAN KĠġĠSEL VERĠLERĠN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ 

KĠġĠLER VE AKTARILMA AMAÇLARI 

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını 
kişisel veri sahibine bildirmektedir. 

 

Şirketimiz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak (Bkz. Bölüm 3/Başlık 3.5) müşterilerin, 
çalışanların ve çalışan adaylarının kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:  

- ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ  iş ortaklarına, 
 

- ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ  tedarikçilerine, 
 

- ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ  iştiraklerine, 
 

- ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ  Hissedarlarına, 
 

- Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, 
 

- Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine 

 

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda 

belirtilmektedir. 
 

Veri Aktarımı 

Tanımı Veri Aktarım Amacı 
Yapılabilecek KiĢiler   

 Şirketimizin ticari faaliyetlerini  

 yürütürken şirketimizin ürün ve  

 hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve  

 pazarlanması, satış sonrası İş ortaklığının kurulma amaçlarının 
 

desteği, ortak müşteri bağlılığı ĠĢ Ortağı yerine getirilmesini temin etmek 
 programlarının yürütülmesi gibi amacıyla sınırlı olarak 
 

amaçlarla iş ortaklığı kurduğu   

 tarafları tanımlamaktadır.  

   
   

 

Şirketimizin ticari faaliyetlerini 

Şirketimizin tedarikçiden dış 

 
kaynaklı olarak temin ettiği ve  

yürütürken Şirketimizin emir ve  

Şirketimizin ticari faaliyetlerini 

Tedarikçi 
talimatlarına uygun olarak 

yerine getirmek için gerekli 
sözleşme temelli olarak  

hizmetlerin Şirketimize  
Şirketimize hizmet sunan tarafları  

sunulmasını sağlamak amacıyla  
tanımlamaktadır.  

sınırlı olarak.   
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Şirketimizin ileride tesis   

ĠĢtiraklerimiz 
Şirketimizin hissedarı olduğu 

edilebilecek iştiraklerinin de 

katılımını gerektiren ticari 
şirketler  faaliyetlerinin yürütülmesini temin   

  etmekle sınırlı olarak 
   
 

İlgili mevzuat hükümlerine göre 
 

  

 Şirketimizin ticari faaliyetlerine İlgili mevzuat hükümlerine göre 

Hissedarlarımız 
ilişkin stratejilerinin ve denetim Şirketimizin ticari faaliyetlerine 

faaliyetlerinin tasarlanması ilişkin stratejilerin tasarlanması ve  

 konusunda yetkili olan ana denetim amaçlarıyla sınırlı olarak 

 hissedarlarımız  
   

Hukuken Yetkili Kamu 
İlgili mevzuat hükümlerine göre 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
Şirketimizden bilgi ve belge 

Kurum ve hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği 
almaya yetkili kamu kurum ve 

KuruluĢları amaçla sınırlı olarak 
kuruluşları   

   

Hukuken Yetkili Özel 
İlgili mevzuat hükümlerine göre İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki 

Şirketimizden bilgi ve belge yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla 
Hukuk KiĢileri 

almaya yetkili özel hukuk kişileri sınırlı olarak  

   
 

7- KĠġĠSEL VERĠLERĠN KANUNDAKĠ ĠġLEME ġARTLARINA DAYALI VE BU 

ġARTLARLA SINIRLI OLARAK ĠġLENMESĠ 
 

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak işlediği kişisel veriler hakkında kişisel veri 

sahibini aydınlatmaktadır. 
 
 
 

7.1.KĠġĠSEL VERĠLERĠN VE ÖZEL NĠTELĠKLĠ KĠġĠSEL VERĠLERĠN ĠġLENMESĠ 

 

7.1.1. KiĢisel Verilerin ĠĢlenmesi 

 

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan 

hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı 

durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan 

yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı 

olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda bu bölüm altında 7.1.2. Başlığı 

içerisinde yer alan şartlar uygulanır. 
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Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü 
kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen (Bkz. Bölüm 3.1.) genel 
ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir. 

 

          KiĢisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 

 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası 
belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. 

 

Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işbu başlığın (ii), (iii), (iv) (v), (vi), (vii) ve (viii)’de yer 
alan şartlardan herhangi biri yok ise, Şirketimiz tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri 
sahibinin bu işleme faaliyetlerine yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. 

 

Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, veri sahibinden Şirket 
tarafından belirlenmiş yasal yöntemler ile açık rıza alınmaktadır. 

 

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 

 

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir. 

 

Fiili Ġmkânsızlık Sebebiyle Ġlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak 
olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin 
işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel 

verileri işlenebilecektir. 
 

SözleĢmenin Kurulması veya Ġfasıyla Doğrudan Ġlgi Olması 
 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 

kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. 
 

ġirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi 
 

 

Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması 
halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 
 

KiĢisel Veri Sahibinin KiĢisel Verisini AlenileĢtirmesi 

 

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler 
işlenebilecektir. 
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Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri ĠĢlemenin Zorunlu Olması 
 

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin 

kişisel verileri işlenebilecektir. 
 

ġirketimizin MeĢru Menfaati için Veri ĠĢlemenin Zorunlu Olması 
 

 

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri 

için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 
 

7.1.2. Özel Nitelikli KiĢisel Verilerin ĠĢlenmesi 

 

Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK 
Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda 
işlenmektedir:  

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda 
öngörülen hallerde, 
 

 
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak 
kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama 
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi 
kapsamında. 
 
 

8. BĠNA, TESĠS GĠRĠġLERĠ ĠLE BĠNA TESĠS ĠÇERĠSĠNDE YAPILAN KĠġĠSEL VERĠ 

ĠġLEME FAALĠYETLERĠ ĠLE ĠNTERNET SĠTESĠ ZĠYARETÇĠLERĠ 

 

Şirketimiz tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, 

KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir. 

 

Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimiz binalarında ve tesislerinde güvenlik 

kamerasıyla izleme faaliyeti ile giriş çıkışların takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde 
bulunulmaktadır. 

 

Güvenlik kameraları kullanılması ve giriş çıkışların kayıt altına alınması yoluyla Şirketimiz tarafından 
kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır. 

 

8.1 ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ  BĠNA, TESĠS GĠRĠġLERĠNDE VE ĠÇERĠSĠNDE 

YÜRÜTÜLEN KAMERA ĠLE ĠZLEME FAALĠYETĠ 

 

Bu bölümde Şirketimizin kamera ile izleme sistemine ilişkin açıklamalar yapılacak ve kişisel verilerin, 
gizliliğinin ve kişinin temel haklarının nasıl korumaya alındığına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. 
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Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, 
güvenilirliğini sağlamak, şirketin, veri sahibinin ve diğer kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak ve bu 
sayılanların meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. 

 

8.1.1. Kamera ile Ġzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı 

 

Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili 
mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. 

 

8.1.2. KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile Ġzleme Faaliyeti Yürütülmesi 

 

Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer 
alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. 
 
Şirketimiz, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVK 
Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde 
bulunmaktadır. 

 

8.1.3. Kamera ile Ġzleme Faaliyetinin Duyurulması 

 

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. 
Şirketimiz, genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın (Bkz. Bölüm 3/Başlık 3.3) yanı sıra kamera 
ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. 

 

Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve 

kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 
 

Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şirketimiz internet sitesinde işbu Politika 
yayımlanmakta (çevrimiçi Politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır 
(yerinde aydınlatma). 

 

8.1.4. Kamera ile Ġzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık 

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, 
sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. 

 

Şirketimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika’da sayılan 

amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme 
yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. 

Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, 

tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır. 
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8.1.5. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 

 

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda 
elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. (Bkz. 
Bölüm 2/Başlık 2.1) 

 

8.1.6. Kamera ile Ġzleme Faaliyeti ile Elde Edilen KiĢisel Verilerin Muhafaza Süresi 

Şirketimizin, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel verileri muhafaza süresi ile ilgili ayrıntılı 
bilgiye bu Politika’nın Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri isimli 4.3. maddesinde yer verilmiştir. 

 

8.1.7. Ġzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin EriĢebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere 

Aktarıldığı 

 

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda ASLAN ELEKTRONĠK 

SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ  çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, dışarıdan hizmet 
alınan güvenlik görevleri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi 

çerçevesinde verilerin gizliliğini koruma yükümlülüğü altındadır. 
 

2. BĠNA, TESĠS GĠRĠġLERĠNDE VE ĠÇERĠSĠNDE YÜRÜTÜLEN MĠSAFĠR GĠRĠġ 

ÇIKIġLARININ TAKĠBĠ  
Şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, ASLAN ELEKTRONĠK 

SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ  binalarında ve tesislerinde giriş çıkışların takibine yönelik kişisel veri işleme 
faaliyetinde bulunulmaktadır. 

 

ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ  binalarına gelen kişilerin kişisel verileri elde edilirken ya da 
Şirket nezdinde asılan ya da diğer şekillerde erişime sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri 

sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler 
yalnızca bu amaçla işlenmekte, ve ilgili kişisel veriler fiziki ve/veya elektronik ortamda veri kayıt sistemine 

kaydedilmektedir. 

 

8.3 ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ   BĠNA ve TESĠSLERĠNDE ZĠYARETÇĠLERĠMĠZE 

SAĞLANAN ĠNTERNET ERĠġĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN KAYITLARIN SAKLANMASI 

 

Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla; Şirketimiz tarafından 

Bina ve Tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi 

sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin kayıtlar 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna 

göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili 

kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim 

süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. 

 

Bu çerçevede elde edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda ASLAN ELEKTRONĠK SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ  

çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Şirket çalışanları bu kayıtları yalnızca 

yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve 

hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi 

çerçevesinde eriştiği verilerin gizliliğini koruma yükümlülüğü altındadır.  


