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NERO ENDÜSTRİ SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ 

 
1. Nero Endüstri Savunma Sanayi A.Ş.’ni arayanların paylaşmış olduğu kimlik, ad-soyad, iletişim 
bilgisi ve ses kaydına, ait kişisel verilerini;  
 
 a. Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,  
 
 b. Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti, müşteri memnuniyetine 
yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının 
oluşturulması ve takibi,  
 
 c. Kurumumuzda müşterilerin beklentilerine yanıt verilmesi sürecinin yürütülmesi,  
 
 ç. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak 
işlemektedir.  
 
2. Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.  
 
3. Bu kişisel veriler, Kanunun 5’inci maddesinde (*) belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” 
hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.  
 
4. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi(**) kapsamındaki taleplerinizi, 
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe (***)” göre Nero Endüstri Savunma 
Sanayi A.Ş.’nin AOSB 30 Ağustos Cad.No:18 06909 Malıköy/Ankara adresine yazılı olarak 
iletebilirsiniz. 
 
(*) Kişisel Verilerin İşlenme Şartları  
 
 MADDE 5-  
  
  (1)  Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  
   
  (2)  Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin 
işlenmesi mümkündür:  
 
   a)  Kanunlarda açıkça öngörülmesi.  
 
   b)  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 
 
   c)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.  
 
   ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.  
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.  
 
   e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.  
 
   f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 
 
 
 



 

-2- 
 

 
 
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları  
 
 MADDE 6-  
 
  (1) 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 veri leri ile 
biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.  
 
  (2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.  
 
  (3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili 
kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, 
koruyucu hekimlik, tıbbî 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 ilgilinin açık 
rızası aranmaksızın işlenebilir.  
 
  (4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin 
alınması şarttır. 
 
(**) İlgili Kişinin Hakları  
 
 MADDE 11-  
 
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;  
 
  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 
  b)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
 
  c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
 
  ç)  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
 
  d)  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  
 
  e)  7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
 
  f)  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme,  
 
  g)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
 
  ğ)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 
talep etme, haklarına sahiptir. 

 
Genel ilkeler  
 
 MADDE 4-  
 
 (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.  
 
 (2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:  
  
  a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.  
  
  b)  Doğru ve gerektiğinde güncel olma.  
  
  c)  Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.  
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  ç)  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.  
  
  d)  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 
 
5.4. Aydınlatma Metni Hazırlanması Aşamaları 
 

 Aydınlatma yükümlülüğü hangi yöntemlerle yerine getirilirse getirilsin, öncelikle bunun yazılı doküman şeklinde 
hazırlanması faydalıdır. 
 

 Aydınlatma metni hazırlama sürecinde aşağıdaki adımlar takip edilebilir: 
 

 a. Veri sorumlusunun öncelikle, hangi tür verileri işediğini iyi tespit etmesi gerekmektedir.  
 
 b. Kanunun 4. maddesinde yer alan temel ilkeler gereği veri sorumlularının, faaliyetleri kapsamında işlediği kişisel 
verileri, hangi işleme amacına dayanarak işlediğini kişisel veri bazında belirlemesi ve bu amacın da aydınlatma metinlerinde 
açıkça belirtilmesi gerekmektedir.  
 
 c.  Yurt içi ve yurt dışına aktarım yapılacaksa, aktarımın amacının aydınlatma metninde belirtilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca bu aktarımın yapılacağı gerçek veya tüzel kişilerin kimler olacağı da belirtilmelidir. 
 
 ç. Veri sorumlularının, Kanunun 5. veya 6. maddelerinde yer alan işleme şartlarından hangisine dayanarak kişisel 
veri topladıklarını tespit etmesi ve bunun aydınlatma metninde belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında kişisel veri toplama 
yöntemi de mutlak surette tespit edilmelidir.  
 
 d.  Veri sorumlusunun ilgili kişiye, Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarını uygun bir şekilde belirtmesi 
gerekmektedir. 
 

Aydınlatma Yapılırken Verilmesi Gereken Bilgiler: 
 
 a. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği 
 
 b. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği 
 
 c. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı 
 
 ç. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi 
 

 d. İlgili kişinin Kanunun 11. maddesinde sayıların hakları 
 
 Aydınlatmanın ne zaman yapılacağına karar verilirken aşağıdaki tablonun dikkate alınmasında fayda bulunmaktadır: 
 

Aydınlatma Yapılırken Verilmesi 
Gereken Bilgiler 

Kişisel Verilerin Doğrudan İlgili 
Kişiden Elde Edilmesi Halinde 

Kişisel Verilerin İlgili Kişiden Elde 
Edilmemesi Halinde 

Veri sorumlusunun ve varsa 
temsilcisinin kimliği 

√ √ 

Kişisel verilerin hangi amaçla 
işleneceği 

√ √ 

Kişisel verilerin kimlere ve hangi 
amaçla aktarılacağı 

√ √ 

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve 
hukuki sebebi 

√ √ 

İlgili kişinin Kanunun 11. 
maddesinde sayıların hakları 

√ √ 
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(***) 

10 Mart 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30356 

TEBLİĞ 

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: 
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, veri sorumlusuna başvuru ve işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde 

alınacak ücret ile ilgili usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanmıştır. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13 üncü 

maddesi ve 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g)  bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; 

a) Başvuru: Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında yapılan başvuruyu, 

b) Güvenli Elektronik İmza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan 

güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin 

kimliğinin tespitini sağlayan,  imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının 

tespitini sağlayan elektronik imzayı, 

c) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, 

ç) Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, 

d) 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 ortamı, 

e) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi: Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere 

kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini, 

f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, 

g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, 

ğ) Mobil imza: Mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imzayı  

ifade eder. 

(2) Bu Tebliğde yer almayan tanımlar için Kanundaki tanımlar geçerli olacaktır. 

Başvuru hakkı 

MADDE 4 – (1) Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir. 

(2) İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir. 

Başvuru usulü 

MADDE 5 – (1) İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak 

veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri 

sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 

suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir. 

(2) Başvuruda; 

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya 

varsa kimlik numarası, 

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

d) Talep konusu, 

bulunması zorunludur. 

(3) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. 

(4) Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. 

(5) Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir. 

Başvuruya cevap 

MADDE 6 – (1) Veri sorumlusu bu Tebliğ kapsamında ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka 

ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(2) Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder. 

(3) Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. 
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(4) Cevap yazısının; 

a) Veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgileri, 

b) Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar 

için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, 

varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarasını, 

c) Talep konusunu, 

ç) Veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamalarını, 

içermesi zorunludur. 

(5) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde 

ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 7 nci maddede belirtilen ücret 

alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. 

(6) İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir 

ve ilgili kişiye bilgi verilir. 

Ücret 

MADDE 7 – (1) İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On 

sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. 

(2) Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından 

talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. 

Yürürlük 

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı yürütür. 

 


