
TETRA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

AYDINLATMA METNİ 

 

Tetra Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi (“Tetra Bilişim” veya “Şirket”), 

yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli teknik ve hukuki tedbiri veri 

sorumlusu sıfatıyla almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, 

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

işbu Tetra Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Dış Ticaret Ltd. Şti. 6698 Sayılı Kişisel Veriler in 

Korunması Kanunu Aydınlatma Metni’nden (“Aydınlatma Metni”) ulaşabilirler. 

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

Tetra Bilişim, 20 yılı aşkın sektörel tecrübenin ışığında 2015 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan 

kurumsal kullanıcılara yönelik yenilikçi, dinamik ve proaktif çözümler sunan bir Bilgi Güvenliği 

Şirketidir. Bilgi güvenliği çözümlerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sunar. 

Müşterilerimizin kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 

Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir 

Tetra Bilişim’in sunduğu hizmetler kapsamında kişisel verileriniz; 

 Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, 

 Doğru ve güncel olarak, 

 Belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de 

 İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz, Tetra Bilişim’in internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz 

için işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, Tetra Bilişim tarafından sunulan ürün 

ve hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik veya otomatik olmayan 

yöntemlerle, başta internet sitesi olmak üzere çeşitli vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak 

toplanabilmektedir. Tetra Bilişim’in ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe, KVKK’nın 



yürürlük tarihinden önce verdiğiniz rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiğiniz açık rıza veyahut 

da KVKK’da belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

dâhilinde, aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu olarak Tetra Bilişim ya da Tetra Bilişim’in 

iş birliği içinde olduğu diğer gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenmektedir:  

 Sunduğumuz hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, 

çeşitlendirilmesi, alternatiflerin üretilmesi ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz kişilere 

sunulabilmesi amacıyla,  

 Başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu olmak üzere ilgili 

mevzuat uyarınca düzenlenme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakın düzenlenebilmesi 

amacıyla,  

 Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama 

politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla,  

 Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,  

 Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların 

sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,   

 Şirketimiz ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması 

amacıyla,   

 Hizmet sonrası yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla,  

 Pazarlama, analiz ve memnuniyet çalışmalarının yürütülmesi amacıyla,  

 Süreçlerin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla,  

 Mevzuat uyarınca Şirketimizin ticari defterlerinin, faturalarının, ihalelerinin, çek ve 

bordrolarının düzenlenebilmesi ve bu işlemlere ait süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi 

amacıyla,  

 Şirketimize ait bina, tesis ve çalışma alanlarının güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik 

önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,  

 Ses ve arama kayıtları Şirket telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve 

içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,  

 Ticari, satın alma ve kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi amacıyla,  

 Gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile 

belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,  



 Katıldığımız veya düzenlediğimiz etkinliklerin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun 

bilgilendirilmesi amacıyla,  

 Çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın özlük 

dosyalarının oluşturulması ve Şirketimizin İnsan Kaynakları politika ve prosedürlerinin 

sürdürülmesi amacıyla,  

 Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun, performans düzeyinin, memnuniyetlerinin, 

birbirleriyle ve Şirketimiz ile olan etkileşimlerinin artırılması ve Şirketimize olan 

bağlılıklarının sağlanması amacıyla, 

 Özlük faaliyetlerinin daha etkin biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla,  

 İş sözleşmelerinden kaynaklanan başta ücret ödeme borcu olmak üzere sair 

yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla,  

 İş yerinde meydana gelebilecek olaylarda disiplin sürecinin işletilebilmesi amacıyla,   

 Sponsorluk ve sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi amacıyla,  

 İş süreçleri hakkında tanıtım yapmak amacıyla,   

 Kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,   

 İşletme ve tesislerimizi ziyaret eden misafirlerimizin internete erişiminin sağlanması 

amacıyla,  

 İş yürütme programlarının hazırlanması, vardiya listelerinin hazırlanması ve uygulanması 

amacıyla, 

 İnsan kaynakları politika ve prosedürlerimizin hazırlanması ve yerine getirilmesi amacıyla,  

 Hukuki süreçlerin takibi ve sonuca ulaştırılması amacıyla,  

 Şirketimizin www.tetrabilisim.com.tr/ adresli internet sitesinin ziyaret edilmesi durumunda 

istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin 

sağlanması amacıyla,  

 Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya 

veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla. 

B. Kişisel Verilerin Aktarılması    

Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen kurallar ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar 

dahilinde, kural olarak, ilgili kişilerin açık rızası bulunmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. 

Bununla birlikte, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak 

sureti ile kişisel veriler yurt içindeki üçüncü kişilere, iş ortaklarına, ifa yardımcılarına, ödeme hizmeti 

sağlayan kuruluşlara ve Tetra Bilişim’in sunduğu hizmet ve faaliyet amacı doğrultusunda ya da ilgili 



mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve de resmi mercilere 

aktarılabilecektir.  

Bazı durumlarda, postaların işlenmesi ve teslim edilmesi, müşteri destek hizmetleri sağlama, ticari 

işlemler gerçekleştirme veya hizmetlerde ilgili istatistiksel çözümlemeler yapma gibi bazı sınırlı 

hizmetleri Tetra Bilişim adına yapmaları için Tetra Bilişim üçüncü kişilerle yürürlükteki mevzuata 

uygun sözleşme ilişkileri kurabilir. Bu hizmet sağlayıcıların yalnızca hizmeti sağlayabilmek için 

gerekli olacak bilgileri almaları gerekebilir. Böyle bir durumda, söz konusu bilgilerin amacı dışında 

kullanımı yasaktır ve söz konusu hizmet sağlayıcıların ilgili bilgilerin gizliliğini koruması şarttır.  

Şirketimizce söz konusu aktarım işlemleri KVKK’nın düzenlediği hükümlere uygun olarak 

gerçekleştirilmekte ve Şirketimizin ve/veya aktarım yapılan kurum ve kuruluşların kullanabileceği 

bilişim teknolojileri sebebiyle yurt dışındaki sunuculara veya bulut bilişim kullanılan hallerde bulut 

ortamına aktarılabilmektedir. 

Bu Aydınlatma Metni’nde belirtilenlerin haricinde, kişisel bilgileriniz üçüncü kişilerle 

paylaşılmamaktadır. 

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi  

Şirket bünyesinde bulunan kişisel veriler; KVKK’da öngörülen veri işleme şartları gözetilerek 

aşağıda bulunan yöntemler başta olmak üzere her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığı 

ile toplanmaktadır:  

 Sözleşmeler ve teklifler  

 Kişi tarafından referans olarak belirtilen kişiler  

 Genel Müdürlük ve Şube’lere yapılan başvurular  

 İş ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla gelen bilgilendirmeler  

 Yüz yüze yapılan görüşmeler 

 İnternet ortamında kullanılan çerezler ve log kayıtları  

 Sosyal medya uygulamaları 

 Elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılan başvurular ve görüşmeler  

 Bina, tesis ve çalışma alanlarımız içerisinde ve çevresinde CCTV ile ses ve görüntü kaydı 

alan cihazlar 

 Kanuni temsilci, işveren veya poliçe düzenleme yetkisine sahip kişiler  



Bu bilgiler, faaliyetlerimizin, mevzuat çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin 

hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini 

eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.   

D. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi 

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı 

bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması 

durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme 

amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli 

zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler silinecek, anonim hale getirilecek veya yok 

edilecektir.   

E. İlgili Kişinin Hakları  

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11 inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:  

 Kişisel verisinin 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,  

 KVKK 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.  

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini, www.tetrabilisim.com.tr adresinde yer alan başvuru 

formunu aracılığıyla Şirketimizin aşağıda yazılı genel müdürlük adresine veya 

http://tetrabilisim.com.tr/iletisim adresinde yer alan Şube adreslerine taahhütlü mektup/noter 

aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle 

https://tetrabilisim.com.tr/storage/slugify/kvkk-basvuru-formu
https://tetrabilisim.com.tr/storage/slugify/kvkk-basvuru-formu


yazılı olarak bildirebilir. Ayrıca ilgili kişi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi 

tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresi 

kullanmak suretiyle info@tetrabilisim.com.tr elektronik posta adresi üzerinden kişisel verilerinin 

işlenmesi ile ilgili her türlü hususta Şirketimiz ile iletişime geçebilir. 

İlgili kişilerin talepleri Şirketimizce en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde 

ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca 

bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki 

ücret esas alınacaktır.  İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen Tetra 

Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Dış Ticaret Ltd. Şti. Çerez Politikası’nı inceleyiniz.  

Yasal düzenlemelerde yapılan değişikliklere bağlı olarak belirli aralıklarla işbu Aydınlatma 

Metni’nde güncelleme yapılması söz konusu olabilir. Metnin en güncel haline ulaşmak için düzenli 

aralıklarla internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

Saygılarımızla, 

Tetra Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi  

Mersis No: 0841048383200012 

İnternet Adresi: www.tetrabilisim.com.tr 

Telefon Numarası: (+90) 216 740 00 20 

E-Posta Adresleri: info@tetrabilisim.com.tr 

Merkez Ofis Adresi: İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad. Ertaç Sok. Ardil İş Merkezi No:4 Kat:6 

Ataşehir/İstanbul - Türkiye 
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