
 
 

ARTRON TASARIM ÜRETİM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. 

 

İŞ ORTAKLARI KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ 

Artron Tasarım Üretim Elektronik Ticaret Anonim Şirketi (“Artron” veya “Şirket”) olarak toplanan 
kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Artron; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca çalışanlarımıza kişisel verilerinin nasıl toplandığını, 
işlendiğini Kanun’da tanımlı olan “Veri Sorumlusu” olarak açıklamak istiyoruz.  

Artron nezdinde kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki işlemler yapılmaktadır: 

Bilgi Güvenliği Süreçleri 

Bilgi Güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla güvenlik duvarı ve analiz programlarının 
kullanılması ve sunucu yedeklerinin alınması faaliyetleri uyarınca tarafınıza ait Ad, Soyad, IP Adresi, 
Mac Adresi, e posta bilgileri ve sunucularda yer alan tüm veriler otomatik olan ve olmayan 
yöntemlerle işlenmektedir. Bu bilgiler şirket kayıtlarında, fiziki ortamda ve e-mail ortamında veya 
şirkete ait bilgisayarlarda, sunucularda ve bunların yedeklerinde saklanmaktadır.  

Gerekmesi halinde şirket içi birimler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilen bu 
bilgiler, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin 
yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi 
amaçlarıyla işlenmektedir.  

Kamera Kaydı Alınması 

Fiziksel mekan güvenliğinin temini faaliyeti için otomatik yöntemlerle bina dışında, giriş ve 
çıkışlarda ve içerisinde görüntü kaydı alınmaktadır. Görüntü kayıtları şirket bilgisayarlarında ve 
sunucularında saklanmaktadır. Mevzuata uyum ve veri sorumlusu Şirketin meşru menfaati 
kapsamında alınan bu görüntüler, gerekmesi durumunda kamu kurum ve kuruluşları, denetim 
amaçlı diğer şirket çalışanları, avukatlar ile paylaşılmaktadır.  

Exchange Sunucunun Kullanılması 

Şirket bünyesinde kullanılan exchange sunucu kapsamında, tarafınıza ait ad, soyad, e-mail bilgileri, 
otomatik yollarla alınmaktadır. Bu bilgiler şirket kayıtlarında, fiziki ortamda ve e-mail ortamında 
veya şirkete ait bilgisayarlarda, sunucularında ve bunların yedeklerinde saklanmaktadır. Şirketin 
meşru menfaati kapsamında, “iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi” kapsamında 
işlenmektedir. Bu bilgiler gerekmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile ve denetim faaliyetleri 
kapsamında diğer çalışanlar ile paylaşılabilmektedir.   

 

 



 
 

E-Posta Yoluyla letişim Kurulması  

Şirket faaliyetleri çerçevesinde e-posta yoluyla tarafınızla iletişim kurulması kapsamında, tarafınıza 
ait “ad, soyad, unvan bilgisi ile çalıştığınız şirketin isim uzantılı kullanıcıya özgü e-posta adresi 
bilgisi, telefon bilgisi” otomatik olmayan yollarla alınmaktadır. Bu bilgiler şirket kayıtlarında, fiziki 
ortamda ve e-posta ortamında veya şirkete ait bilgisayarlarda, sunucularında ve bunların 
yedeklerinde saklanmaktadır. Tarafınızla e-posta gibi yollarla iletişim kurulurken kullanılan kişisel 
veriler “sözleşmenin ifası, bir hakkın tesisi ve kullanılması” hukuki sebeplerine dayanarak 
toplanmakta ve “iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi” 
amaçlarıyla işlenmektedir. Bu bilgiler “talep edilmesi halinde gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel 
kişileri ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve diğer çalışanlar” ile paylaşılabilmektedir.   

Şirketin Ticari Faaliyetleri Kapsamında Fatura Alıp Vermesi 

Şirketin ticari faaliyetleri kapsamında tarafınıza fatura kesmesi ve tarafınızdan fatura alması 
kapsamında, tarafınıza ait “faturalar üzerinde yer alan ad, soyad, T.C.K.N. kayıtları, adres, telefon, 
e-posta” bilgileri otomatik olmayan yollarla alınmaktadır. Bu bilgiler şirket kayıtlarında, fiziki 
ortamda ve e-mail ortamında veya şirkete ait bilgisayarlarda, sunucularında ve bunların 
yedeklerinde saklanmaktadır. Tarafınız ile ticari faaliyet kapsamında alınan veya gönderilen 
faturalar üzerinde yer alan veya faturalar ile birlikte temin edilen kişisel veri niteliğindeki kayıtlar 
“kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın kullanılması ve sözleşmenin ifası” hukuki sebeplerine 
dayanarak toplanmakta ve  “faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe 
işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin 
yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi” 
amaçlarıyla işlenmektedir. Bu bilgiler “talep edilmesi halinde ticaret sicil müdürlükleri ve yetkili 
kamu kurum ve kuruluşları ile finans kurumları, avukatlar, acenteler, mali danışmanlar, müşteriler 
ve gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri” ile paylaşılabilmektedir.   

Şirketin Taraf Olduğu İşlemlere İlişkin Ödeme ve İade Süreçleri 

Şirketin yürütmekte olduğu ticari faaliyetleri uyarınca ödeme ve iade işlemleri kapsamında, 
tarafınıza ait “ödeme emirleri üzerinde yer alan ad, soyad, T.C.K.N. ve diğer kayıtlar, banka hesap 
ve IBAN bilgileri ile telefon” bilgileri otomatik olmayan yollarla alınmaktadır. Bu bilgiler şirket 
kayıtlarında, fiziki ortamda ve e-mail ortamında veya şirkete ait bilgisayarlarda, sunucularında ve 
bunların yedeklerinde saklanmaktadır. Tarafınız ile ticari faaliyet kapsamında işlenen  kişisel veri 
niteliğindeki kayıtlar “kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın kullanılması ve sözleşmenin ifası” 
hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve “bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; mal/hizmet 
satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi 
denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin 
yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Bu bilgiler “talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve 
kuruluşları ile finans kurumları, avukatlar, acenteler, mali danışmanlar, müşteriler ve gerçek kişiler 
veya özel hukuk tüzel kişileri” ile paylaşılabilmektedir.   

 



 
 

Sözleşmelerin Akdedilmesi 

Şirketin yürütmekte olduğu ticari faaliyetleri uyarınca taraf olduğu sözleşmeler üzerinde yer alan 
tarafınıza ait “ad, soyad, T.C.K.N., vergi no ve vergi dairesi, adres, telefon, e-posta, imza 
yetkililerinin kimlik bilgileri, imza sirküleri ve imza” bilgileri otomatik olmayan yollarla 
alınmaktadır. Bu bilgiler şirket kayıtlarında, fiziki ortamda ve e-mail ortamında veya şirkete ait 
bilgisayarlarda, sunucularında ve bunların yedeklerinde saklanmaktadır. Tarafınız ile ticari faaliyet 
kapsamında akdedilen sözleşmelerde yer alan kişisel veri niteliğindeki kayıtlar “kanunlarda açıkça 
öngörülmesi, bir hakkın kullanılması ve sözleşmenin ifası” hukuki sebeplerine dayanarak 
toplanmakta ve “faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin 
yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, 
mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu 
operasyonlarının güvenliğinin temini” amaçlarıyla işlenmektedir. Bu bilgiler “talep edilmesi halinde 
ticaret sicil müdürlükleri ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile finans kurumları, avukatlar, 
acenteler, mali danışmanlar, müşteriler ve gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar” 
ile paylaşılabilmektedir.   

“Çek, Senet, Teminat Mektubu” Gibi Teminat Belgelerinin Muhafazası 

“Çek, senet, teminat mektubu” gibi teminat belgelerinin muhafazası uyarınca bahsi geçen bu 
belgeler üzerinde yer alan tarafınıza ait “ad, soyad, T.C.K.N.” bilgileri otomatik olmayan yollarla 
alınmaktadır. Bu bilgiler şirket kayıtlarında, fiziki ortamda ve e-mail ortamında veya şirkete ait 
bilgisayarlarda, sunucularında ve bunların yedeklerinde saklanmaktadır. Tarafınızdan temin edilen 
teminat belgeleri üzerinde yer alan kişisel veri niteliğindeki bu kayıtlar “kanunlarda açıkça 
öngörülmesi, bir hakkın kullanılması ve sözleşmenin ifası” hukuki sebeplerine dayanarak 
toplanmakta ve “iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, 
sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, finans ve 
muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi” 
amaçlarıyla işlenmektedir. Bu bilgiler “talep edilmesi halinde adli merciiler ve yetkili kamu kurum 
ve kuruluşları ile finans kurumları, avukatlar, acenteler, mali danışmanlar, müşteriler ve gerçek 
kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri” ile paylaşılabilmektedir.   

Resmi ve Özel Yazışmaların Yürütülmesi 

Resmi ve özel yazışmaların yürütülmesi faaliyeti uyarınca bahsi geçen bu belgeler üzerinde yer alan 
tarafınıza ait “ad, soyad, unvan ve irtibat bilgileri” otomatik olmayan yollarla alınmaktadır. Bu 
bilgiler şirket kayıtlarında, fiziki ortamda ve e-mail ortamında veya şirkete ait bilgisayarlarda, 
sunucularında ve bunların yedeklerinde saklanmaktadır. Şirket faaliyetleri kapsamında yürütülen 
resmi ve özel yazışmalar çerçevesinde yer alan tarafınıza ait kişisel veri niteliğindeki bilgiler 
“kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bir hakkın kullanılması 
ve sözleşmenin ifası” hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve “yetkili kişi, kurum ve 
kuruluşlara bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi” 
amaçlarıyla işlenmektedir. Bu bilgiler “talep edilmesi halinde gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel 
kişileri, iş ortakları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları” ile paylaşılabilmektedir.   



 
 

Tedarikçi Kartının Oluşturulması 

Tedarikçiler ile iletişime geçilmesi, kimlik bilgilerinin alınması ve tedarikçi kartlarının oluşturulması 
faaliyeti uyarınca tarafınıza ait “ad, soyad, T.C.K.N., telefon, adres, e-posta adresi ve banka bilgileri” 
otomatik olmayan yollarla alınmaktadır. Bu bilgiler şirket kayıtlarında, fiziki ortamda ve e-mail 
ortamında veya şirkete ait bilgisayarlarda, sunucularında ve bunların yedeklerinde saklanmaktadır. 
Şirket faaliyetleri kapsamında tedarikçi kartlarının oluşturulması çerçevesinde yer alan tarafınıza 
ait kişisel veri niteliğindeki bilgiler “kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın kullanılması ve 
sözleşmenin ifası” hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve “faaliyetlerin mevzuata uygun 
yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin 
yürütülmesi, muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve 
muhasebe işlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Bu bilgiler “talep edilmesi halinde 
gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve 
kuruluşları” ile paylaşılabilmektedir.   

Yemek Kartlarının Çıkarılması 

Yemek kartlarının sağlanması faaliyeti uyarınca tarafınıza ait “ad, soyad, restoran bilgileri ve 
ödeme bilgileri ” otomatik olmayan yollarla alınmaktadır. Bu bilgiler şirket kayıtlarında, fiziki 
ortamda ve e-mail ortamında veya şirkete ait bilgisayarlarda, sunucularında ve bunların 
yedeklerinde saklanmaktadır. Tarafınıza ait kişisel veri niteliğindeki bilgiler “sözleşmenin ifası” 
hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve “çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin 
yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi” amaçlarıyla işlenmektedir. Bu bilgiler 
“gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ve tedarikçiler” ile paylaşılabilmektedir.   

Dahili Telefon Kayıtlarının Tutulması 

Şirket bünyesinde yapılan dahili telefon görüşmelerinin kayıtlarının tutulması faaliyeti kapsamında 
tarafınıza ait “dahili telefon numarası ve görüşme süresi” bilgileri otomatik yöntemlerle 
toplanmaktadır. Bu bilgiler şirket kayıtlarında, fiziki ortamda ve e-mail ortamında veya şirkete ait 
bilgisayarlarda, sunucularında ve bunların yedeklerinde saklanmaktadır. Tarafınıza ait kişisel veri 
niteliğindeki bilgiler “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebeplerine dayanarak 
toplanmakta ve “saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetinin yürütülmesi/denetimi” 
amaçlarıyla işlenmektedir. Bu bilgiler gerekmesi halinde “yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve 
kanunen yetkilendirdiğimiz hukuk danışmanları” ile paylaşılabilmektedir.   

Araç Zimmetlenmesi 

Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında tarafınıza araç zimmetlenmesi faaliyeti kapsamında 
tarafınıza ait “ad, soyad ve taşıtmatik bilgileri” otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Bu bilgiler 
şirket kayıtlarında, fiziki ortamda ve e-mail ortamında veya şirkete ait bilgisayarlarda, 
sunucularında ve bunların yedeklerinde saklanmaktadır. Tarafınıza ait kişisel veri niteliğindeki 
bilgiler “sözleşmenin bulunması” hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve “lojistik 



 
 

faaliyetlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Bu bilgiler gerekmesi halinde “yetkili kamu 
kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkilendirdiğimiz hukuk danışmanları” ile paylaşılabilmektedir.   

Gümrük Süreçlerinin Yürütülmesi 

Şirket faaliyetleri uyarınca gümrük süreçlerinin yürütülmesi faaliyeti kapsamında tarafınıza ait “ad, 
soyad, telefon ve e-posta” bilgileri otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Bu bilgiler şirket 
kayıtlarında, fiziki ortamda ve e-mail ortamında veya şirkete ait bilgisayarlarda, sunucularında ve 
bunların yedeklerinde saklanmaktadır. Tarafınıza ait kişisel veri niteliğindeki bilgiler “sözleşmenin 
bulunması” hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve “mal/hizmet satın alma süreçlerinin 
yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Bu bilgiler gerekmesi halinde “yetkili kamu kurum ve 
kuruluşları, tedarikçiler, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri” ile paylaşılabilmektedir.   

Proje Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Şirket faaliyetleri uyarınca proje yönetimi süreçleri kapsamında paylaşılan yönetim planı, 
takvimler, iş takip tabloları, toplantı tutanakları vb. doküman içerisinde yer alan “ad, soyad bilgileri” 
otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Bu bilgiler şirket kayıtlarında, fiziki ortamda ve e-
mail ortamında veya şirkete ait bilgisayarlarda, sunucularında ve bunların yedeklerinde 
saklanmaktadır. Tarafınıza ait kişisel veri niteliğindeki bilgiler “sözleşmenin bulunması” hukuki 
sebeplerine dayanarak toplanmakta ve “görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin 
yürütülmesi/ denetimi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla 
işlenmektedir. Bu bilgiler gerekmesi halinde “yetkili kamu kurum ve kuruluşları, tedarikçiler, gerçek 
kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri” ile paylaşılabilmektedir.   

Tesis Özel Güvenlik El Kitabı (TÖGEK) Gereğince Yürütülen Faaliyetler 

Şirketimiz faaliyet alanı uyarınca hazırlanan TÖGEK gereğince düzenlenen evraklarda yer alan 
tarafınıza ait “ ad, soyad, imza, unvan ve pozisyon bilgileri, telefon numarası” gibi bilgileriniz 
otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Bu bilgiler şirket kayıtlarında, fiziki ortamda ve e-
mail ortamında veya şirkete ait bilgisayarlarda, sunucularında ve bunların yedeklerinde 
saklanmaktadır. Tarafınıza ait kişisel veri niteliğindeki bilgiler “kanunlarda açıkça öngörülmesi” 
hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve “bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim 
yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin 
temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla 
işlenmektedir. Bu bilgiler gerekmesi halinde “yetkili kamu kurum ve kuruluşları” ile 
paylaşılabilmektedir.   

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili,  veri 
sorumlusu sıfatı ile Şirketimize başvurma hakkınız bulunmaktadır: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,  
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 



 
 

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

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

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

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun olarak yazılı ve ıslak imzalı olarak şirket adresimiz olan 
“Üniversiteler Mahallesi 1596 Cad. Hacettepe Teknokent Sit. 7. Ar-Ge Binası Apt. No: 89 
Çankaya/ Ankara” adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter 
kanalıyla gönderebilir veya güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak 
artron.tasarim@hs03.kep.tr KEP adresine veya info@artron.com.tr e-mail adresine, e-posta 
adresiniz üzerinden iletebilirsiniz. 

 

Saygılarımızla 
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