
  
 

NETLON MUTFAK ARAÇLARI TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI 

1. GİRİŞ 
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve             

özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7              
Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması               
Kanunu (KVKK) hususunda NETLON MUTFAK ARAÇLARI TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak Veri            
Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca           
bilgilendirme yapmaktayız. 

NETLON MUTFAK ARAÇLARI TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak vatandaşlarımızın kişisel          
verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası            
sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata              
uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması             
amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve               
hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir. 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında            
kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda NETLON 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. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep              
etme” de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun              
olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 

Bu Politikanın kapsamını müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan        
adaylarımızın, şirket yetkililerinin, iş ortaklarımızın, bayilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin otomatik yollarla ya             
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel               
verileri oluşturur. NETLON çalışanlarının kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin hususlar ise            
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasının kapsamına girmektedir. 

 
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN TEMEL İLKELER  

● Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 
● Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 
● Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 
● İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 
● İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 
İlkelerine uygun olacak şekilde aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir. 

 
3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ DAYANAĞI 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda NETLON olarak sunduğumuz ürün ve            
hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda NETLON’ nin sözleşme ve yasadan doğan              
mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. 

Kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü,             
yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya             
elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak              
kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve         
işlenmektedir. Bunun yanı sıra; bizimle irtibata geçmeniz, sözleşme ilişkisinin kurulması, işletmemizi ziyaret            
etmeniz, cv göndermeniz, ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi,            
tanıtım, fuar organizasyonlarında bilgi paylaşımı yapmanız gibi şirketimizin ticari amacı çerçevesinde farklı            
kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi            
yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.               
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen             
amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Ayrıca, Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından mevzuat ve kurul tarafından belirlenen şartları           
sağlamadan veya açık rızanız olmadan yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını temin ederiz. 
 
Buna göre işlenen kişisel verileriniz maddeler halinde;  

● Kimlik bilgileriniz (T.C./Yabancı Kimlik No, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, medeni haliniz,              
cinsiyetiniz, pasaport bilgileriniz, sürücü belgesi) 

● İletişim bilgileriniz (İkametgâh adresi, telefon numarası, fax numarası, e-posta adresi) 
● Lokasyon bilgileriniz (bulunduğunuz yerin konum bilgileri, adres bilgileri) 



  
 

● Özlük Bilgileri (İş sözleşmesi, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, SGK işe giriş, çıkış bildirgesi,              
GSS giriş bilgileri, aile durum bildirgesi üzerinde yazılı kimlik bilgileri, bakmakla yükümlü olduğu             
kişiler, eş, çocuk yakınlık bilgisi, işin niteliğine göre alınan zimmet belgesi, çalışma belgesi, istifa,              
fesih, kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu, maaş bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, SGK             
sicil no, hizmet dökümü, özgeçmiş bilgileri, izin bilgileri, personel performans değerlendirme raporları,            
iş kazası bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, banka hesap bilgileri, IBAN numarası bilgisi) 

● Hukuki İşlem Bilgileri (Adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, banka hesap bilgileri,            
dava ve icra dosyaları, avukatlara, hakem heyetleri, arabulucular ve bu kapsamdaki ilgili kamu kurum              
ve kuruluşları ile ilgili kişilere bildirilen bilgiler) 

● Müşteri, tedarikçi, bayi, hizmet sağlayıcıları işlem bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. No, Vergi No, adres,              
elektronik posta bilgileri, telefon iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri, çek, senet, ödeme, finans, imza              
sirküleri bilgisi) 

● Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri (müşteri, tedarikçi, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları,            
şirket çalışanları, çalışan adayları, ziyaretçilerin giriş çıkış kamera kayıt bilgileri, işe giriş-çıkış bilgileri             
nedeniyle tutulan kart basım sistemi) 

● Finans Bilgileri (bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı            
bilgileri, banka hesap bilgileri, gümrük işlemlerine dair bilgiler, dış ticarete ilişkin tutulan ve bildirilen              
formlarda yer alan kişisel bilgiler, cari hesap bilgileri) 

● Mesleki deneyim bilgileri (öğrenim bilgileri, diploma bilgileri, çalışma hayatı, gidilen kurslar, meslek            
içi eğitim bilgileri, sertifikalar, ehliyet bilgileri, bildirilen formlardaki diğer bilgiler) 

● Görsel Kayıtlar (verirseniz eğer doldurulan, basılı formlar, evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde             
yer alan fotoğraf bilgisi, işe başvuru esnasında koymayı tercih ettiğiniz fotoğraflar, fuar, reklam,             
pazarlama organizasyonlarında, şirket kampanyalarında internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız         
veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraflarınız, kamera          
kayıtlarındaki görüntüleriniz) 

● Sağlık Bilgileri (Çalışanlar ve çalışan adayları için iş başvuru formunda yazılı sağlık durum bilgileri,              
çalışanlar için sağlık raporları, periyodik muayene bilgileri, ilaç bilgisi, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık              
ve fiziksel engellilik durum bilgileri, sağlık kurulu raporları) 

● Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri bilgileri (Sabıka kaydı, hükümlülük, adli durum bilgisi),  

● Kılık ve kıyafet bilgisi (İş elbisesi sağlanabilmesi amacıyla alınan elbise beden no, ayakkabı no) 

● Risk Yönetimi Verisi (Şirketin operasyonları sürdürürken topladığı kişisel veriler, araç ruhsat, ticaret            
sicil bilgileri)  

● Şirket internet sitesi üzerinden elektronik ortamda kaydedilen ve/veya online ödeme ile toplanan            
kullanıcı adı, sistem üzerinde doldurulan kişisel bilgiler, banka adı, mail adresi, telefon numarası 

● Şirketimize iletilen şikâyet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan             
işlemlere ilişkin bilgiler,  

 
4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME 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; 

● Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Kurumun ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça          
öngörülmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde 

● Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla          
doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, 

● Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu          
olması, 

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

● Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin           
haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, 

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

● 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, 



  
 

● Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin             
kanunlarda öngörülmesi, 

● 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. 

● Ayrıca; 
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş            
birimlerimiz tarafından yapılması; hizmetin sunulabilmesi ve aynı zamanda ifası, şirketimiz tarafından sunulan            
hizmetlerin sizlere önerilmesi; hizmetlerin pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya           
icrası; üçüncü kişiler ile lojistik işbirliği yapılıp ürün gönderiminin sağlanması, Şirket faaliyet alanları             
kapsamındaki hizmetlerin ifası için teklif talep edilmesi halinde teklifimizin iletilebilmesi, destek hizmetleri            
aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası; Sözleşme süreçlerinin tamamlanması ve/veya hukuki taleplerin takibi,           
iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, Şirketin               
müşterileri, bayileri, tedarikçileri, çalışanları ve hukuki ilişki içinde bulunduğu ilgili üçüncü kişiler ile yapmış              
olduğu veya yapacağı sözleşmeler ve protokollerin yapılması ve ifasının sağlanması, Şirketin hukuki ilişki             
içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerle irtibatı, iletişimi sağlamak, şirketin kurumsal kalitesini sağlamak,             
irtibatlı olduğu ilgili kişilerin güvenliğini sağlamak, Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili yurt içi, yurt dışı satış                
işlemlerinin yapılması, takip edilmesi, sevkiyat sürecinin yönetimi, gümrük işlemleri, dış ticaret sürecine ilişkin             
işlemleri yapmak, bankalar aracılığı ile veya çek, senet, kredi kartı, diğer ticari ödeme yöntemleri ile ödeme,                
tahsilat işlemlerini sağlamak; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, iş başvuru           
yapmanız halinde değerlendirme yapılması, çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizi           
yerine getirmek; Çalışanlarımıza karşı yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, Şirketler için hizmet satışını            
artırmak, pazarlama, müşteri memnuniyet analizinin yapılmasını sağlamak, Müşteri memnuniyetinin         
ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, kalite takibinin sağlanması; Şirket işyeri ve ofislerinde güvenliğin             
sağlanması, işletmemizi ziyaret ettiğinizde güvenliğinizin sağlanması; şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde           
sizinle irtibat kurulması; hizmet talep etmeniz halinde sözleşmenin ifası; Görevlendirme Süreçlerinin           
Yürütülmesi; Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; Bilgi teknolojileri alt yapısının            
oluşturulması ve yönetilmesi; Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, bu nedenle Kamera Kayıtlarının alınması;            
Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi; Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi; İş faaliyetlerinin planlanması             
ve icrası; Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin             
belirlenmesi ve uygulanması, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin           
düzenlenebilmesi, dava ve icra takip gibi hukuki işlemlerin yerine getirilebilmesi, yasal mevzuatların öngördüğü             
bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve           
yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak, vergi ve sair yükümlülüklere uyulması, Site’nin teknik açıdan            
fonksiyonlarını izlemek, gerektiği gibi çalışmasını sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek, İletişim           
faaliyetlerinin sağlanması, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi gibi amaçlarıyla 6698 sayılı             
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.              
Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer             
mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dâhilinde veya performans düzeyini           
ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ve KVK               
Kanunu kapsamında KVK Kurumu nezdindeki iş ve işlemleri, süreçleri yürütmek ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve                
6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde de işlenecektir. Ayrıca, Şirketimiz              
veya Şirketimizin iş birliği yaptığı veya yetkilendirdiği, Hizmet Sağladığı gerçek veya tüzel kişiler tarafından             
işlenebilecektir. 

 
5. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ 

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. 

Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak             
işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz           
tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler              
bakımından özenle uygulanmakta ve NETLON bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır. Bunun dışında           
ilgili Mevzuatlar gereğince işlenmesi gereken bir kişisel veri söz konusu ise yürürlükte bulunan mevzuat ile               
uyumlu olarak ve Kurul tarafından belirlenecek önlemlerin de alınması kaydıyla Şirketimiz tarafından özel             



  
 
nitelikli kişisel veriler, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunup bulunmamasına göre değişkenlik            
göstermektedir. Buna göre, özel nitelikli kişisel veriler: 
● 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 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 işlenmektedir. 

 
6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Kişisel verilerin aktarılması, kural olarak kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVKK madde 5’de               
öngörülen istisnalar doğrultusunda veya yeterli önlemler alınmak kaydıyla, KVKK madde 6/3 atfı ile diğer              
kanunlarda öngörülen istisnalar doğrultusunda meşru ve hukuka uygun olarak üçüncü kişilere aktarabilmektedir. 

● Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise; 
● Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, 
● Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve              

kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki             
geçerlilik tanınmıyorsa; 

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına            
ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,  

● Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, 
● Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, 
● Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,  
● Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru            

menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise. 
Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için           

gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin ve            
şirketinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının          
yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari             
güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla;           
müşterilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket bayilerine, destek aldığımız firmalara, destek aldığımız           
nakliye firmalarına, yeminli mali müşavirimize, gerektiğinde çalıştığımız avukatlara, Ücret politikalarının          
sağlanması için çalıştığımız bankalara, bireysel emeklilik ve sigorta şirketlerine, İş Sağlığı ve Güvenliğinin             
sağlanabilmesi amacıyla sağlık bilgisi ve raporlarınızı İsg ve İş yeri hekimimize, Şirketimiz bünyesinde             
kullanılan bilgisayar işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının kurulması, programların bakım ve onarım            
işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla yazılım, donanım, bilişim ve teknoloji firmalarına, bağlı olduğumuz Ticaret            
Odalarına, Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının            
Önlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği              
kişi veya kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere ve özel                
kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları               
çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Özel nitelikli kişisel verileriniz aktarılacak ise, ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle, sağlık ve              
cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülen hallerde kişisel verileriniz             
ilgili üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Kanunda öngörülen haller dışında özel nitelikli kişisel verilerinizin            
aktarımı yapılmamaktadır. 
6.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 

Şirketimiz gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından            
öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel              
veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda  

● 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, üçüncü kişilere aktarabilmektedir. 

 
7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ 

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 silinmekte, yok edilmekte veya               
anonim hale getirilmektedir.  
 

8. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ  
Şirketimiz, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği            

üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin            
ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel              
veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. 

(i) Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri 
Şirketimiz ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin            
ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri              
silebilir veya yok edebilir.  

(ii) Fiziksel Olarak Yok Etme  
Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da              
işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde           
fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. 

(iii) Yazılımdan Güvenli Olarak Silme  
Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok              
edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır. 

(iv) Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme  
NETLON bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda,               
kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok               
edilir. 

(v)Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri 
Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette           

kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.            
Şirketimiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında            
kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. 

KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma,             
planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri                
sahibinin açık rızası aranmayacaktır.  

 
9.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA/GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine 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. 



  
 
9.1.Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama            
maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. 
(i) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler 

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

● Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle          
denetlenmektedir. 

● Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.  
● Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir. 

(ii) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler 
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler 
aşağıda sıralanmaktadır: 

● Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi            
konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. 

● 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             
Kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan            
gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmüş olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.  

● 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.  

10.2 Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 
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. 

(i) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler 
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik            

tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 
● Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak          

güncellenmekte ve yenilenmektedir. 
● İş birim bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik             

çözümleri devreye alınmaktadır.  
● Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk            

teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. 
● Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.  
● Ağ Güvenlik Duvarı sağlanmakta ve Log kayıtları tutulmaktadır. 
● Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir. 

(ii) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler 
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari            

tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 
● İş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket içinde kişisel verilere erişim ve              

yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.  
● 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 bilgilendirilmektedir. 

● 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 uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir. 

9.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması 
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. 
(i) Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler 



  
 

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

● Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler          
kullanılmaktadır ve loglamalar yapılmaktadır. 

● Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler periyodik           
olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden            
değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. 

(ii) Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler 
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler            

aşağıda sıralanmaktadır: 
● Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler. 
● 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. 

9.4. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası 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. 

10.VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI 
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.  

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak şirketimize iletmeleri            
durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak                 
sonuçlandırmaktadır. 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 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. 

10.1.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller 
Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında              
tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 10.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler: 

1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi              
amaçlarla işlenmesi. 

2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik           
güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek              
kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 

3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik            
güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları             
tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 

4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı           
makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

 



  
 
KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini             
talep etme hakkı hariç, 10.1’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:  

1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 
2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 
3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları              

ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin          
yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 

4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali              
çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

 
10.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak            
istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte ıslak imzalı olarak yazılı talebinizi “YEŞİLCE MAH.            
DALGIÇ SOK. NO:18/A KAĞITHANE/İSTANBUL” adresine posta yolu ile göndererek veya          
www.netcelik.com.tr İnternet sitemizdeki İlgili Kişi Kişisel Veri Bilgi Alma ve İşlem Talep formunu info@              
netlon.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından               
NETLON MUTFAK ARAÇLARI TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (NETLON)’a daha önce bildirilen ve veri              
sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle         
gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. 
 

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik              
numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri             
adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması               
zorunludur. 
 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız             
ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve              
anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu                
konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini             
içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 
 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.              
İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın              
üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında                  
verilmesi halinde NETLON MUTFAK ARAÇLARI TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (NETLON) tarafından talep             
edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. 
 
 

 
 



  

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

 
ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ 

Netlon Mutfak Araçları Tur. San. Tic. Ltd. Şti. (NETLON) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla; 
Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya             
sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı              
ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel             
halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu          
kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK' nın öngördüğü şartlarda, üçüncü               
kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK' da sayılan sair şekillerde          
işlenebileceğini bildiririz.  

 
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler KVKK          
kapsamında ve öngörülen şartlara uygun olarak işlenebilmektedir.  
  
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda           
öngörülen nedenlerle ve Şirket' in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında               
talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya             
başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik              
ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve             
sunucularına veya internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz. 

Şirket' in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol              
eden sistemler aracılığıyla; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla            
size tedarik edilen araç ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin verileri Şirket'e ait taşıt araçlarına              
yerleştirdiğimiz takip cihazları yoluyla topluyoruz. 

Şirket'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri            
binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz. 

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle sağlık          
verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel              
veya elektronik olarak topluyoruz. 

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla            
topluyoruz. 
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 
Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan               
benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir. 
İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle; 

● Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması 
● Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması 
● Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması 
● Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması 

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve                 
mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle; 

● Personel özlük dosyasının oluşturulması 
● SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, Karakol bildirimi ile Teşvik ve Yasal yükümlülük           

bilgilendirmesinin yapılması 
● Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması 
● Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve Ar-Ge için kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış             

kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi 
● Ar-Ge için teşvik hesaplaması yapılması 
● İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması 
● İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması 
● İş Sağlığı ve Güvenliği işlemlerinin yapılması 
● Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama,            

bilgilendirme yükümlülüklerine uymak 



  

● Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi 
Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle; 

● İşyeri güvenliğinin sağlanması 
● Şirket bulunduğu yerde çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi 

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle; 
● Müşteri şikâyetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin        

arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması 
● Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi 

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;      
● Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması 
● Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması 
● Çalışanlarla iletişimin sağlanması 
● Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini            

herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi 
● Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması 
● Kartvizit basımının sağlanması 
● Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması 
● Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi 
● Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması 
● Çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması 
● Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi 
● Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması 
● Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması 
● Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması,        

gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu          
gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi 

● Kalite kontrolün sağlanması 
● Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması 
● Memnuniyet anketi analizi yapılması 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde               
kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 
Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş            
Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet               
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi            
Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme             
Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili                
kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,             
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi               
kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Ayrıca kişisel verilerinizi; 
İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle; 

● Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile işleyebiliyoruz. 
İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve                 
mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle; 

● Ar-Ge mevzuatı kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık          
alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ile paylaşabiliyoruz. 

● Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz. 
● Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz. 

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle; 
● İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimine aktarabiliyoruz. 

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle; 
● Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla            

mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde            
ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz. 

● Yargı, maliye, belediye ve benzeri lgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep              
amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, 



  

● Yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak denetleyici ve düzenleyici kamu              
kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik ve istihbarat kurumlarına, adli makamlara ve emniyet            
teşkilatına 

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;      
● Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi            

sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir. 
Ek olarak; 

● Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi, stratejilerin hazırlanması         
ve uygulanması amacıyla, tedarikçilerimize, 

● Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize 
● İlgili mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında          

denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına, 
● Genel sigorta, özel sağlık sigortası/tamamlayıcı sağlık sigortası ve bireysel emeklilik          

yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketlerine ve sigorta şirketleri ve           
acentelere, 

● Çalışanların seyahat planlaması kapsamında seyahat acentelerine ve otellere, 
● Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları, sertifikasyon 

kuruluşları ve bilgi güvenliği firmalarına, 
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 
Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim           

sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt           
dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. 
 
NETLON BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME          
FAALİYETİ 

Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak,           
güvenilirliğini sağlamak, şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak, şirkette üçüncü kişilerin            
suç işlemesinin önlenmesi ve tespit edilmesi, işçinin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyumunun denetlenmesi,              
işçinin işyeri araç ve gereçlerini kurallara uygun kullanımının denetlenmesi ve müşterilerin aldıkları hizmete             
ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. 

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı 
Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine            

Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.  

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması 
Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi           

aydınlatılmaktadır. 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 yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına           
ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır (yerinde aydınlatma).  

Kamera ile İzleme 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 Politikada 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 izlemeye tabi           
tutulmamaktadır. 



  

Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi 
Şirketimizin, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel verileri muhafaza süresi ile ilgili ayrıntılı               

bilgiye bu Politikanın Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Süreleri isimli maddesinde yer verilmiş olup sektörel               
teamül gereğince 90 gündür. 

İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı 
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda NETLON çalışanının            

erişimi bulunmaktadır.  

HAKLARINIZ 
KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;  

● Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep             
etmek, 

● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, 
● Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek           

haklarına sahipsiniz. 
● Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya            

aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. 

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7' de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini            
(silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin             
aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep             
edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre             
tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her             
zaman bilgi talep edebilirsiniz. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak            
istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte ıslak imzalı olarak yazılı talebinizi “YEŞİLCE MAH.            
DALGIÇ SOK. NO:18/A KAĞITHANE/İSTANBUL” adresine posta yolu ile göndererek veya          
www.netcelik.com.tr İnternet sitemizdeki İlgili Kişi Kişisel Veri Bilgi Alma ve İşlem Talep formunu info@              
netlon.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından               
NETLON MUTFAK ARAÇLARI TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (NETLON)’a daha önce bildirilen ve veri              
sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle         
gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. 
 

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik              
numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri             
adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması               
zorunludur. 

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

İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın              
üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında                  
verilmesi halinde NETLON MUTFAK ARAÇLARI TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (NETLON) tarafından talep             
edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. 

http://www.netcelik.com.tr/


  
 

KVKK KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI 
 
1. BÖLÜM: İMHA POLİTİKASI'NIN NİTELİĞİ VE AMACI 
1.1. GİRİŞ 

İşbu imha politikası NETLON MUTFAK ARAÇLARI TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. kısaca (“NETLON”) olarak veri              
sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair              
mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin NETLON tarafından            
uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin ve herhangi bir nedenle NETLON nezdinde            
kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu                
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir. 

1.2. TANIMLAR 

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

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.  

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya              
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.  

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. 

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.  

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.  

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.  

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.  

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, saklanması,            
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi,          
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.  

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 verileri.  

Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel              
verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya                
anonim hale getirme işlemi. 

Veri İşleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya              
tüzel kişi.  



  
 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.  

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve              
yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.  

2. BÖLÜM: ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
 
2.1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR 

NETLON nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt              
ortamında tutulur. 

Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler               
sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir              
ortamda tutulabilir. NETLON her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun’a, Kişisel               
Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak               
işlemek ve korumaktadır. 

a) Matbu ortamlar : Verilerin kağıt ya da mikrofilmler üzerine basılarak tutulduğu yazılı, basılı, görse          
ortamlardır. 

b) Yerel dijital ortamlar : NETLON bünyesinde yer alan sunucular, bilgisayarlar, sabit ya da taşınabilir diskle          
optik diskler gibi sair dijital ortamlardır. 

c) Bulut ortamlar : NETLON bünyesinde yer almamakla birlikte, NETLON’ nun kullanımında olan        
kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır

  

2.2. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

NETLON, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi               
için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

İşbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde                
aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar. 

2.2.1. Teknik Tedbirler 

NETLON, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun              
olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır: 

● Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli sistemler            
kullanılmaktadır. 

● Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara yönelik güvenlik sistemleri kullanılmaktadır. 
● Bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik araştırmalar yapılmakta, yapılan          

araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir. 
● Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin            

saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına               
alınmaktadır. 

● NETLON bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini sağlamak üzere yeterli teknik           
personel bulundurmaktadır. 

2.2.2. İdari Tedbirler 

NETLON, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun              
olarak aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır: 

● Kişisel verilere erişimi olan tüm NETLON çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın              
gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 



  
 

● Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve              
gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır. 

● Kişisel verilerin teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle üçüncü kişilere aktarılması halinde ilgili üçüncü              
kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalanmakta, ilgili üçüncü kişilerin bu           
protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özen gösterilmektedir. 

2.2.3. Şirket İçi Denetim 

NETLON, Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası               
ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şirket içi denetimler             
yapmaktadır. 

Şirket içi denetimler sonucunda bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin eksiklik ya da kusurların tespit edilmesi              
halinde bu eksiklik ya da kusurlar derhal giderilir. 

Denetim sırasında ya da sair bir şekilde NETLON sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla               
başkaları tarafından elde edildiğinin anlaşılması hâlinde, NETLON bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula               
bildirir. 

3. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI 

3.1. SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ 

3.1.1. Saklama Nedenleri 

Şirket 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 ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, 

· 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 

· 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,  

· 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla              
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,  

· 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu,  

· 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,  

· 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, 

· 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 

 · 4857 sayılı İş Kanunu,  

· 5434 sayılı Emekli Sağlığı 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 öngörülen saklama süreleri kadar              
saklanmaktadır 

3.1.2 Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları 

Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.  

· İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek. 

· Kurumsal iletişimi sağlamak.  



  
 

· Şirket 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 

3.1.3. İmha Nedenleri 

NETLON bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun’un 5’nci ve 6’ncı               
maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu imha politikası uyarınca silinir, yok edilir veya               
anonim hale getirilir. 

Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir: 

1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 
2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik           

tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu              
olması. 

3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait             
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 
5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 
6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri             

için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

3.2 KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ 

VERİ KAYIT ORTAMI AÇIKLAMA 

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını      
gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi       
tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi     
kaldırılarak silme işlemi yapılır. 

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden      
saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veri tabanı       
yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde       
erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. 

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden     
saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak       
arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer      
çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar       
kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri     
okunamayacak şekildeçizilerek/boyanarak/silinerek  
karartma işlemi de uygulanır. 

3.2.1 İMHA YÖNTEMLERİ 

NETLON, Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak              
sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi             
doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde re’sen siler, yok eder                 
veya anonim hale getirir. 



  
 

NETLON tarafından en çok kullanılan silme, yok etme ve anonim hale getirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır: 

3.2.1.1 Silme Yöntemleri 

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri 

Karartma : 

Matbu ortamda bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma          
işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi,          
mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle         
okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemez hale getirilmesi        
şeklinde yapılır. 

Bulut ve Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri 

Yazılımdan güvenli olarak silme : 
Bulut ortamda ya da yerel dijital ortamlarda tutulan kişisel veriler bir daha            
kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen verilere tekrar          
ulaşılamaz. 

 

3.2.1.2 Yok Etme Yöntemleri 

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri 

Fiziksel yok etme : Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleriyle veya yakılarak tekrar bir           
araya getirilemeyecek şekilde yok edilir. 

Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri 

Fiziksel yok etme : 

Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz           
haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik           
medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez          
kılınması sağlanır. 

Üzerine yazma : 
Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve              
1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunmasının ve         
kurtarılmasının önüne geçilir. 

Bulut Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri 

Yazılımdan güvenli olarak silme : 

Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital          
komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde kişisel verileri           
kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları yok          
edilir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz. 

 

3.2.1.3. Anonimleştirme Yöntemleri 

Anonimleştirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir              
gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir. 

Değişkenleri çıkarma : 
İlgili kişiye ait kişisel verilerin içerisinde yer alan ve ilgili kişiyi herhangi bir şekilde              
tespit etmeye yarayacak doğrudan tanımlayıcıların bir ya da bir kaçının          
çıkarılmasıdır. 



  
 

Bu yöntem kişisel verinin anonim hale getirilmesi için kullanılabileceği gibi, kişisel           
veri içerisinde veri işleme amacına uygun düşmeyen bilgilerin bulunması halinde bu           
bilgilerin silinmesi amacıyla da kullanılabilir. 

Bölgesel gizleme : 
Kişisel verilerin toplu olarak anonim şekilde bulunduğu veri tablosu içinde istisna           
durumda olan veriye ilişkin ayırt edici nitelikte olabilecek bilgilerin silinmesi          
işlemidir. 

Genelleştirme : Birçok kişiye ait kişisel verinin bir araya getirilip, ayırt edici bilgileri kaldırılarak            
istatistiki veri haline getirilmesi işlemidir. 

Veri karma ve bozma : 
Kişisel veri içerisindeki doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka değerlerle          
karıştırılarak ya da bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılır ve tanımlayıcı           
niteliklerini kaybetmeleri sağlanır. 

 

NETLON, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için ilgili verinin niteliğine göre bu sayılan anonimleştirme              
yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanabilir. 

 
 
 
 
3.3. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ 
3.3.1. Saklama Süreleri 

       Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre,                 
saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama                
süresi olarak kabul edilir. 

MASACHI tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak; 1.Süreçlere bağlı            
olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri             
Kişisel Veri İşleme Envanterinde;  
2.Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;  
3.Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır. 
 
3.3.2.   İmha Süreleri 

NETLON, Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri               
Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme                
yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya                
anonim hale getirir. 

İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden NETLON’ na başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya               
yok edilmesini talep ettiğinde; 

1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; NETLON talebe konu kişisel verileri talebi aldığı              
günden itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile                  
siler, yok eder veya anonim hale getirir.  NETLON’ nın talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Kişisel                 
Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak yapmış olması gerekir. NETLON, her halde yapılan              
işlemle ilgili ilgili kişiye bilgi verir. 
  

2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep NETLON tarafından Kanunun 13’ncü             
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz               
gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir. 

SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ 



  
 

Sözleşmenin hazırlanması ve 
Sözleşmenin İcrası için gereken 
Kişisel Veriler 

Sözleşmenin sona ermesini takiben 1    
10 yıl 

Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde  

 
İletişim faaliyetlerinin icrası 

Faaliyetin sona ermesini takiben 10     
yıl  

Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin 
Yürütülmesi  

Faaliyetin sona ermesini takiben 10     
yıl  

Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

 
Log Kayıt Takip Sistemleri 

 
2 yıl 

Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

Donanım ve Yazılıma Erişim    
Süreçlerinin Yürütülmesi  

 
2 yıl 

Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

 
Kamera Kayıtları  

 
90 gün 

Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

 
Finansal Faaliyet İşlemleri 

Hizmetin sunulması, faaliyetin 
sona ermesinden itibaren 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

 
Müşteri Bilgisi 

 
TTK md. 82 uyarınca 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

 
Potansiyel Müşteriye ait Kişisel 
Veriler  

 
2 yıl 

Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

 
Potansiyel Müşteri Talepleri ve 
Şikâyetleri 

 
Talep ve/veya şikâyet tarihinden 
itibaren 10 yıl süre ile saklanır. 

 
Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

 
İş Ortağı ve Danışman Bilgileri 

 
Şirket ile olan ilişkisi süresince ve 
sona ermesinden itibaren 10 yıl 

 
Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

 
Firmalar Tarafından Şirket ile 
Paylaşılan Bilgiler 
 

 
Şirket ile olan ilişkisi süresince ve 
sona ermesinden 10 yıl 

 
Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

 
Özlük Bilgileri 
 

 
10 yıl 

Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

 
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 
mevzuatı uyarınca toplanan bilgileri 
 

 
15 yıl 

 
Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

 
Çalışan Adayı Bilgileri 
 

 
Sektörel teamül uyarınca 1 yıl 

 
Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

 
Çalışan olmayan kursiyer, stajyer 
bilgileri 
 

 
İlişkinin sona ermesinden itibaren 10 
yıl 

 
Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 



  
 

 
SGK Mevzuatı Kapsamında tutulan 
veriler 

 
10 yıl 

 
Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

 
Şirket araçları ile ilgili Lokasyon 
takip bilgileri 

 
1 yıl 

 
Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

Şirket faaliyetleri uyarınca 
saklanması gereken ticari defterler, 
ticari defterlerde yer alan kayıtlara 
dayanak oluşturan belgeler, finansal 
tablolar vs. uyarınca işlenebilecek 
veriler 
 

 
 
 
6102 Sayılı TTK uyarınca 10 yıl 

 
 
Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

Vergisel Kayıtlara İlişkin Kişisel 
Veriler 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 5 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

6502 Sayılı TKHK gereğince Satış 
Sonrası Hizmet Verilmesinin 
Zorunlu Olması Sebebiyle İşlenen 
Kişisel Veriler (örn. Ürün Kurulum 
tarihi, Müşteri İletişim Bilgileri vs.)  

 
 
15 yıl 

 
Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

 
TTK md.82 uyarınca ticari defter ve 
kayıtlara dayanak teşkil eden 
faturaların düzenlenmesine ilişkin 
müşterilere ait kişisel veriler 
 

 
 
10 yıl 

 
Saklama süresinin bitimini takip eden 
ilk periyodik imha süresinde 

 

3.4. PERİYODİK İMHA 

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; NETLON işleme şartları              
ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden                
aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim hale getirir. 

Periyodik imha süreçleri ilk kez 01.01.2020 tarihinde başlar ve her 6 (altı) ayda bir tekrar eder. Buna göre, Şirkette her                    
yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir. 

3.5. İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ 

NETLON, gerek talep üzerine gerekse periyodik imha süreçlerinde re’sen gerçekleştirdiği imha işlemlerini Kanuna, sair              
mevzuata, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına               
uygun olarak yapar. 

NETLON, imha işlemlerinin bu düzenlemelere uygun olarak yapıldığını temin etmek amacıyla bir takım idari ve teknik                
tedbirler almaktadır. 

3.5.1. Teknik Tedbirler 

● NETLON, işbu politikada yer alan her bir imha yöntemine uygun teknik araç ve ekipman bulundurur. 
● NETLON, imha işlemlerinin yapıldığı yerin güvenliğini sağlar. 
● NETLON, imha işlemini yapacak yetkin ve tecrübeli elemanlar istihdam eder ya da gerektiğinde yetkin üçüncü               

kişilerden hizmet alır. 
● Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik             

tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır. 



  
 

● Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde             
tutulmaktadır. 

3.5.2. İdari Tedbirler 

● NETLON, imha işlemini yapacak çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği             
konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapar ve konuyla ilgili çalışanlara            
eğitimler verilmiştir. 

● NETLON, bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ve güvenli imha teknikleri             
alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alır. 

● NETLON, imha işlemlerinin hukuka ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen şart ve               
yükümlülüklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını düzenli olarak denetler, gereken aksiyonları alır. 

● Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır 
● NETLON, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri              

kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle                  
saklar. 

4. BÖLÜM: GÜNCELLEME VE UYUM 

NETLON, Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim              
alanındaki gelişmeler doğrultusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında ya da işbu Kişisel Veri              
Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere              
ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır. 

 

 



KİŞİSEL VERİ BİLGİ ALMA / İŞLEM TALEBİ  
BAŞVURU FORMU 

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

kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci            
maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 
 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu            
haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”)             
tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; 

● Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile, 
● Noter vasıtasıyla, 
● Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile             

imzalanarak Şirket adına kayıtlı elektronik posta info@netlon.com.tr adresine gönderilmek suretiyle,          
tarafımıza iletilebilecektir. 

 
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin            
niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili             
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 
 
A - Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri: 
 
İsim:  
Soy isim:  
TC Kimlik Numarası:  

Telefon Numarası:  

E-Posta:  

 
Adres: 

 

 

 

 
 
B – Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.(Müşteri, İş Ortağı, Çalışan adayı, Eski çalışan, Üçüncü               
taraf firma çalışanı, hissedar gibi) 
 
   

   

☐ Müşteri ☐ İş Ortağı 

☐ Ziyaretçi ☐ Diğer: …………………………………………………………. 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: 

……………………………………………………………………………………. 

Konu: 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 
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☐ Eski Çalışanım 

Çalıştığım yıllar: 

……………………………………………………

… 

 
☐Diğer: 
……………………………………………………
…………… 

 

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım 

Tarih: 

…………………………………………………………

….. 

 
☐ Üçüncü taraf firma çalışanıyım 

Çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz. 

…………………………………………………………

…………….. 

 
C – Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
D – Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 
 
☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. 
☐ E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta ile verilen yanıtlar tarafınıza daha hızlı ulaşacaktır.) 
☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname            
gerekmektedir.) 
 
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel              
verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için             
tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin             
bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için              
Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.                 
Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz              
bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden               
dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. 
 
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) 
 
Adı Soyadı :  

Başvuru Tarihi : 

İmza : 
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