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1.BÖLÜM: GİRİŞ 
1.1.Kişisel Verilerin Korunmasının Önemi 
Kişisel verilerin korunması, Anayasal bir hak olup, Şirketimizin öncelikleri kapsamında yer almaktadır. Nitekim 
bu amaçla, Şirketimizde devamlı olarak güncellenen bir sistem kurulması amaçlanmış ve işbu politika 
oluşturulmuştur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, SET 
MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  ‘nin (“SET MAKİNA” veya “ŞİRKET”) , iş 
ortaklarına, hissedarlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, çalışanlarına, hukuki ilişkide ve iletişimde bulunduğu 
gerçek ya da tüzel kişilere yönelik genel aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 
yapılmakta ve bu Politika kapsamında müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan 
adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz 
kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması 
konusundaki temel esaslar düzenlemektedir. 
Bu Politikada belirtilen konuların uygulanmasına yönelik olarak Şirket içerisinde gerekli prosedürler 
düzenlenmekte, özel aydınlatma metinleri oluşturulmakta, gizlilik sözleşmeleri yapılmakta, görev tanımları 
revize edilmekte, kişisel verilerin korunması için SET MAKİNA tarafından gereken idari ve teknik tedbirler 
alınmakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. 
1.2.Politikanın Amacı 
Bu Politikanın temel amacı, SET MAKİNA tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen  kişisel  veri işleme 
faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik esasları ortaya koymak, bu kapsamda müşterilerimiz, 
potansiyel müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ile tedarikçilerimizin yetkili ve çalışanları, stajyerlerimiz, 
bursiyerlerimiz, çalışan adaylarımız,  şirket  hissedarlarımız,  şirket  yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği 
içinde  olduğumuz  kurumların  çalışanları,  hissedarları  ve  yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere 
kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri aydınlatarak ve bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır. 
1.3.Kapsam 
Bu Politika; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket 
hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimiz ile tedarikçilerimizin yetkili ve 
çalışanları, stajyerlerimiz, bursiyerlerimiz, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve 
yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 
otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 
1.4.Politikanın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması 
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni  düzenlemeler öncelikle 
uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, 
Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. 
1.5.Erişim ve Güncelleme 
Politika Şirketimizin internet sitesinde (www.setpack.com) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine 
ilgili kişilerin erişimine sunulur ve gerektiğinde güncellenir. 
1.6.Tanımlar 

6698 sayılı Kanun 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan, 24 
Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

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 hâle 
getirilmesi 
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Çalışan Adayı SET MAKİNA ile hizmet akdi bulunmayan ancak CV göndererek veya 
başka yöntemlerle iş başvurusu yapan kişiler 

Çalışan SET MAKİNA çalışanı olan gerçek kişiler 

İş birliği İçinde Olduğumuz 
Kurumların Çalışanları, 
Hissedarları Ve Yetkilileri 

İş ortakları ve tedarikçiler gibi SET MAKİNA’nın ticari iş ilişkisi 
içerisinde bulunduğu kurumlarda çalışanlar, bu kurumların hissedarları 
ve yetkilileri olan gerçek kişiler 

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem 

Kişisel Verileri Koruma 
Komitesi 

SET MAKİNA tarafından, kişisel verilerin korunması 
mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi 
kapsamında Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan 
birim.

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

Müşteri SET MAKİNA’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek 
kişiler 

Özel Nitelikli Kişisel Veri İşlenilmeleri halinde ilgililerinin mağduriyetine sebep olabilecek nitelikte 
olan ırk, etnik köken, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep veya 
diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık 
veya cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik 
tedbirlerine ilişkin veriler ile biyometrik ve genetik veriler 

Politika SET MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel 
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 

Potansiyel Müşteri SET MAKİNA’nın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini 
gösteren, bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına 
uygun olarak değerlendirilmiş veya ürün ve hizmet talebinde bulunmuş 
gerçek ve tüzel kişiler 

Şirket/SET MAKİNA SET MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Şirket Hissedarı SET MAKİNA’nın hissedarı olan gerçek kişiler 

Şirket Yetkilisi SET MAKİNA Yönetim Kurulu üyesi veya diğer yetkili gerçek kişiler 

Üçüncü Kişi Aile üyeleri, kefil, basın mensupları gibi SET MAKİNA tarafından 
yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini 
sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin 
etmek üzere kişisel verileri işlenen ve diğer veri sahibi kategorilerine 
dahil olmayan gerçek kişiler

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

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

Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
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2.BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin 
işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve 
meşru amaçlar doğrultusunda; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde 
bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel 
verileri saklamaktadır. 

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

Şirketimiz, Türk Borçlar kanunu’ nun 419. maddesi gereğince, 6698 sy. KVK Kanunu saklı kalmak kaydıyla, 
çalışanların ve çalışan adaylarının kişisel verilerini, işe yatkınlık ve iş sözleşmesinin ifası amaçlarına dayalı 
olarak işlemektedir. 

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini 
aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri ve kanundan doğan haklarını kullanmak üzere 
başvurmaları durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta, başvurulara yasal süresi içinde yanıt vermektedir. 

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

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda 
kanunda öngörülen kurallara uymakta ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve yayınlanan tebliğler ile güvenli 
ülke listelerini dikkate alarak uygulama yapmaktadır. 

2.1.Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlke Ve Kurallara Uygun Olarak İşlenmesi 

2.1.1.Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri 
• Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme; Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal 

düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu 
kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel 
verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır. 

• Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama; Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin 
temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel 
olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. 

• Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme ; Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme 
amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı 
ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işleneceği amaç işleme 
faaliyeti öncesi belirlenmektedir. 

• İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma; Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların 
gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya 
ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. 

• İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme; 
Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre 

Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 
tüzel kişi

Ziyaretçi SET MAKİNA yerleşkelerini veya internet sitesini ziyaret eden gerçek 
kişiler
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kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması 
için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun 
davranmakta, bu kapsamda hukuk ve ceza zamanaşımı sürelerini dikkate almakta ve kişisel verileri 
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren 
sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya 
anonim hale getirilmektedir.  

2.1.2.Genel Nitelikteki Kişisel Verilerin İşlenmesi Kuralları 
Kişisel verilerin korunması Anayasal bir hak olup, temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca 
Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 
20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık 
rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimizce, kişisel verilerin işlenmesinde ancak aşağıdaki şartlar varsa ilgili kişinin 
açık rızası aranmaksızın kişisel verileri işlenmektedir; 

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
• 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, 

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

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

için veri işlenmesinin zorunlu olması 
• Yukarıdaki şartların bulunmaması halinde ilgilinin Şirketimizce açık ve bilgilendirmeye dayalı rızasına 

başvurulmaktadır. 

2.1.3.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Kuralları 
Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK 
Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere 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 belirlenmiş olup bu verilerin işlenmesinde 
dikkat ve hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Bunlar; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.  

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, gerekli önlemlerin 
alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: 

• Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen 
hallerde veya kişisel veri sahibinin açık rızası var ise buna dayalı olarak, 

• Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler 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 veya kişisel veri sahibinin açık rızası ile 
işlenmektedir. 

• Hangi nedene dayanırsa dayansın, işleme süreçlerinde daima genel veri işleme ilkeleri dikkate alınır ve 
buna ilkelere uygunluk sağlanır. 

2.1.4.Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması Ve Bilgilendirilmesi 
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri 
sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda SET MAKİNA ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin 
hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri 
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toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma 
yapmaktadır.  

Yine, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmış 
olup, Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri 
sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 

2.2.Kişisel Verilerin Aktarılması 

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak 
kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, 
grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere, kamu kurumlarına, tedarikçilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu 
doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

2.2.1.Kişisel Verilerin Aktarılması Esasları 

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

 Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise buna dayalı olarak; veya 
• 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 aktarılmaktadır. 

 Hangi nedene dayanırsa dayansın, aktarım süreçlerinde daima genel veri işleme ilkeleri dikkate alınır ve 
buna ilkelere uygunluk sağlanır. 

2.2.2.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 üçüncü kişilere aktarabilmektedir. 

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise buna dayalı olarak 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 işlenebilir. 

Hangi nedene dayanırsa dayansın, aktarım süreçlerinde daima genel veri işleme ilkeleri dikkate alınır ve buna 
ilkelere uygunluk sağlanır . 

HAZIRLAYAN  
SET MAKİNA KVKK KOMİTESİ

ONAYLAYAN 
GENEL MÜDÜR



SET MAKİNA SANAYİ 
VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN 
KORUNMASI VE 

İŞLENMESİ POLİTİKASI

Döküman No :SETMAK.KVKK.POL.01 
Yayım Tarihi :12.08.2020 
Revizyon No : -  
Revizyon Tarihi : -  
Sayfa No  : /8 14

2.2.3.Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 
Politika’nın 2. ve 3. Bölümlerinde yer verilen veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve kişisel veri 
paylaşımı yapılacak ülkenin Kurul tarafından güvenli ülke olarak ilan edilmişse kişisel verileriniz SET 
MAKİNA tarafından yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.Aktarımın yapılacağı ülkenin Kurul 
tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, SET MAKİNA ve ilgili ülkedeki veri 
sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri üzerine, Kurul’un bu işleme izin vermesi ve 
Politika’nın 2. ve 3. Bölümlerinde yer verilen veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde kişisel veriler 
yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir. Aksi halde kişisel verilerin yurtdışına aktarımı için açık 
rızanıza başvurabilmekteyiz. 

3.BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ  
DAYANAKLARI VE AMAÇLARI 

3.1.Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Dayanakları 
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de her türlü 
kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde genel ilkelere uygun olarak hareket 
edilmektedir. Buna göre; her türlü veri işlemesinde 

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme genel 

ilkeleri göz önünde tutulmaktadır. 

3.1.2.Hukuka Uygunluk Sebepleri 

• Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması ; Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık 
rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür 
iradeyle açıklanmalıdır. 

• Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi ; Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde 
hukuka uygun olarak işlenebilecektir. Örneğin, Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Çalışanlarımızın 
kimliklerinin yetkili mercilere bildirilmesi. 

• Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması; Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını 
açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka 
bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması 
halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin, baygınlık geçiren müşterinin kan grubu 
bilgisinin arkadaşları tarafından doktorlara verilmesi. 

• Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması ; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 
olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Örnek: İş sözleşmesinin kurulması için adaydan ad, 
soyad ve TC Kimlik numarası bilgilerinin alınması. 

• Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi; Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki 
yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri 
işlenebilecektir. Örneğin, Asgari Geçim İndiriminden Çalışanı yararlandırmak için, aile bilgisinin işlenmesi. 

• Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi ; Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından 
alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. Örneğin, SET MAKİNA müşterilerinin 
internet üzerinde herkese açık bir platformda şikâyet, talep veya önerilerini sunması halinde bu müşteriler 
ilgili bilgilerini alenileştirmiş olurlar. Bu durumda SET MAKİNA yetkilisi tarafından, şikâyet, talep veya 
önerilere cevap verme amacıyla sınırlı olmak kaydıyla verilerin işlenmesi mümkündür. 
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• Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması ; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya 
korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.Örneğin, 
İspat niteliği olan verilerin (satış sözleşmesinin, faturanın) saklanması ve gerekli olduğu anda kullanılması. 

• Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması ; Kişisel veri sahibinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu 
olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin, Şirketin güvenlik kamerası ile 
hırsızlığa karşı veya iş güvenliği amacıyla kritik noktalarının izlenmesi. 

3.1.3.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Hukuka Uygunluk Sebepleri 

Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu 
tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla ancak kanunlarda öngörülen hallerde 
işlenebilir. 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 işlenebilir. Hangi nedene dayanırsa dayansın, işleme süreçlerinde 
daima genel veri işleme ilkeleri dikkate alınır ve buna ilkelere uygunluk sağlanır. 

3.2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

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. Veri işleme sürecinde yukarıda belirtilen hukuki dayanaklar dikkate alınmakta, diğer hukuka 
uygunluk sebepleri bulunmuyor ise ilgilinin rızası talep edilmektedir. Burada da 4. Madde kapsamında genel 
ilkeler denetimi yapılmakta, her şeyden önce veri işleme faaliyetinin genel olarak hukuka uygunluk ilkelerine 
uygun olması aranmaktadır. İlgilinin rızası ise, açık, bilgilendirmeye ve özgür iradeye dayalı biçimde 
alınmaktadır. 
Şirketimiz birimlerinde kişisel veriler; 
1.       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
2.       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
3.       Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
4.       Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 
5.       Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
6.       Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 
7.       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
8.       Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
9.       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
10.   Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
11.   Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
12.   Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
13.   Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 
14.   İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
15.   İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
16.   İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
17.   İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
18.   İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
19.   İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi 
20.   Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
21.   Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
22.   Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 
23.   Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
24.   Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
25.   Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
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26.   Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 
27.   Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi 
28.   Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
29.   Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
30.   Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
31.   Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi 
32.   Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
33.   Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 
34.   Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
35.   Ücret Politikasının Yürütülmesi 
36.   Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
37.   Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
38.   Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
39.   Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi amacıyla İşlenebilmektedir. 

4.BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, 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. 

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri ilgili mevzuatta 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 zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı 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. 

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. 

5.BÖLÜM: VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 
5.1.Veri Sahibinin Haklarının Kapsamı  
 Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 

• 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, 
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• 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. 

5.2.Veri Sahibinin SET MAKİNA’ya Başvuru Usulü 
Veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarını 
kullanmakla ilgili taleplerini SET MAKİNA Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, aşağıdaki yöntemlerle 
Şirketimize iletmesi gerekli ve yeterlidir; 
I. Islak imzalı olarak Başvuru Sahibi’nin şahsen şirketimizin “Şeyhli Mah. Ankara Cad. Kiram Sk. No:11 

Pendik/İstanbul” adresine başvurması suretiyle, 
II. Şirketimizin “Şeyhli Mah. Ankara Cad. Kiram Sk. No:11 Pendik/İstanbul” adresine noter vasıtasıyla 

tebligat göndermek suretiyle, 
III. Başvuru Sahibi tarafından “güvenli elektronik imza” veya “Mobil İmza” ile imzalanarak Şirketimizin 

“setmakina@hs03.kep.tr" kayıtlı elektronik posta adresine veya  “muhasebe@setpack.com"  mail adresine 
göndermek suretiyle  iletebilirsiniz. 

Başvuruda; 
Ad, soyada ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar 
için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu, bulunması zorunludur. 
Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir. 
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri 
sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından 
başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 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. 
5.3.Başvuruların Yanıtlanması 
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde 
sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 
Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri 
sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından 
başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 
Kişisel veri sahibinin, talebini öngörülen usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin 
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, 
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca 
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını 
tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan 
hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 

6.BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

6698 sayılı Kanun’un 12. maddesinden doğan yükümlülükleri bakımından veri sorumlusu konumunda bulunan 
Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, işlenen verilere hukuka aykırı olarak 
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erişilmesini önleme ve kişisel verilerin muhafazasını sağlama amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri 
almaktadır. 
Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Şirket bünyesinde gerekli denetimler periyodik olarak 
yapılmakta ve yaptırılmaktadır. Ayrıca, veri ihlali durumunda en kısa sürede Kurul’a bildirimde bulunmak üzere 
teknik ve idari yapı kurgulanmıştır. 
6.1. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesini Önlemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için alınan başlıca teknik ve 
idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 
Teknik Tedbirler 
• Şirketimizin veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği kişisel veri işleme faaliyetlerinin denetlenmesi için 

teknik sistemler kurulması 
• Alınan teknik önlemlerin uygulamasının belirli aralıklarla denetim sürecine tabi olması ve denetim 

sonuçlarının ilgili birimlere rapor edilmesi 
• Şirketimiz bünyesinde teknik konularda uzman personel istihdam edilmesi  
İdari Tedbirler 
• İş birimlerimizce yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinin tespiti, hukuka uygunluk analizi ve bu 

doğrultuda iş birimlerinin yükümlülüklerinin ortaya konulması 
• İş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin 

korunması konusunda farkındalığının oluşması için eğitim düzenlenmesi, eğitim sonuçlarının 
değerlendirilmesi ve gerektiğinde bu eğitimlerin tekrarlanması veya iş birimine özgü eğitim programlarının 
kurgulanması 

• Şirketimiz ile çalışanlar arasında akdedilen sözleşmelere, Şirketimizin talimatları ve kanunlarla getirilen 
istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar 
konulması 

• İşlenme amacına paralel olarak kişisel verilere erişim sınırlandırması yapılması 
6.2. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Olarak Erişilmesini Önlemek İçin Alınan Teknik ve İdari 
Tedbirler 
Aşağıda kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek için Şirketimizin teknolojik olanakları 
dahilinde başvurulan teknik ve idari tedbirler listelenmektedir: 
Teknik Tedbirler 
• Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınması ve bu önlemlerin gerektiği takdirde 

güncellenmesi 
• Teknik önlemlerin periyodik olarak iç denetime tabi tutulması, riskli görülen durumların yeniden 

değerlendirilerek yeni çözümler aranması 
• İş birimlerimiz bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim yetkilendirmeleri 

yapılması 
• Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımların ve donanımların kullanılması 
• Şirketimiz bünyesinde teknik konularda uzman personel istihdam edilmesi  
İdari Tedbirler 
• Çalışanların kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda 

eğitilmesi 
• Çalışanların öğrendikleri kişisel verileri 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına 

açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından 
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sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmesi ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütlerin 
alınması 

• İş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket içinde kişisel verilere erişimin işlenme 
amaçları da göz önüne alınarak sınırlandırılması 

• Kişisel verilerin aktarımı halinde, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile Şirketimiz arasında akdedilmiş olan 
sözleşmelere, kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülükleri yerine 
getireceğine ilişkin kayıtlar eklenmesi 

6.3. Kişisel Verilerin Muhafazasına Yönelik Olarak Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 
Şirketimizin, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için almakta olduğu teknik ve idari tedbirler 
şunlardır: 
Teknik Tedbirler 
• Teknik konularda uzman personel istihdam edilmesi 
• Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri 

kullanılması 
• Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulması, alınan teknik önlemlerin periyodik olarak 

iç denetim mekanizmasına tabi olması, risk teşkil eden hususların yeniden değerlendirilerek gerekli 
teknolojik çözümlerin belirlenmesi 

• Hukuka uygun bir biçimde işleyen yedekleme programları kullanılması  
İdari Tedbirler 
• Çalışanların, kişisel verilerin güvenli bir ortamda muhafazası konusunda eğitilmeleri, söz konusu eğitimin 

belirli aralıklarla tekrarlanması, iş birimleri özelinde güncellenmesi ve Şirketimize yeni katılan personel için 
de eğitime yönelik aksiyon alınması 

• Şirketimiz tarafından kişisel verilerin saklanması bakımından teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir 
hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin aktarılacağı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; işbu 
firmaların kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi 
kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümler ilave edilmesi 

7.BÖLÜM: GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI AMACIYLA ŞİRKET YERLEŞKELERİ VE 
TESİSLERİNDE YÜRÜTÜLEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ FAALİYETLERİ 

Şirketimiz hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla; Şirket yerleşkeleri ve tesislerinde kapalı 
devre kamera sistemi ile görüntü alınması, Şirket yerleşkeleri ve tesislerine girişlerde kayıt oluşturulması ve 
ziyaretçilerin internet erişim kayıtlarının tutulması yollarıyla kişisel veri işlemektedir. 
7.1. Kapalı Devre Kamera Sistemi ile Görüntü Alınması 
Şirket yerleşkeleri veya tesislerinin fiziki güvenliğinin temini, olay halinde müdahale ederek etkin kriz 
yönetiminin sağlanması kapsamında ve bu Politika’da sıralan amaçlarla sınırlı olarak SET MAKİNA tarafından 
kapalı devre kamera sistemi ile görüntü alarak kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmektedir. 
Görüntü alınmasına ilişkin olarak veri sahipleri ve kamuoyunun işbu Politika ile bilgilendirilmesinin yanında, 
görüntü alınan alanların girişinde izleme yapıldığına dair aydınlatma notu kullanılır. 
Dijital ortamda kaydedilen ve saklanan kayıtlara sınırlı sayıda çalışanının işlenme amacıyla bağlantılı olarak 
erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntüleri mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına 
aktarılabilmektedir. 
7.2. Şirket Yerleşkeleri ve Tesislerine Girişlerde Ziyaretçi Kaydı Oluşturulması 
Bina güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak ve bu Politika’da sıralan amaçlarla sınırlı tutulmak kaydıyla 
Şirketimizce ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi yapılırken kişisel veriler işlenmektedir. 
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6698 sayılı Kanun uyarınca Şirketimiz, veri sahiplerini kişisel verilerinin güvenlik sebebiyle işlendiğine ilişkin 
olarak aydınlatmaktadır. Ziyaretçi kaydı tutulması amacıyla elde edilen veriler bu amaçla sınırlı olarak 
işlenmekte ve ziyaretçi kayıt defterinde tutulmaktadır. 
7.3. Şirket Tarafından Sunulan İnternet Bağlantısından Yararlanan Veri Sahiplerinin İnternet Erişim 
Kayıtlarının İşlenmesi 
Şirketimiz yerleşke ve tesislerinde talep eden ziyaretçilere internet erişimi sağlanabilmektedir. 
Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla ve erişim sağlayıcı olarak 5651 sayılı Kanun’dan doğan 
hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi adına internet erişim kayıtlarının loglanması yoluyla kişisel veriler 
işlenmektedir. 
Bu çerçevede tutulan erişim kayıtlarına sınırlı sayıda çalışanının işlenme amacıyla bağlantılı olarak erişimi 
bulunmaktadır. Şirket, internet erişim kayıtlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak gerekli teknik ve 
idari tedbirleri almaktadır. 
Şirketimize ait SET MAKİNA web sitesini ziyaret eden veri sahiplerine ilişkin çerezler kullanılmaktadır. Kişisel 
verilerin bu kapsamda işlenmesi, SET MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Çerez 
Politikası’yla yönetilmektedir. 

8.BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KAPSAMINDA  
ŞİRKET İÇİ YÖNETİM 

SET MAKİNA bünyesinde, 6698 sayılı Kanun’a uyum için gerekli aksiyonların takibi ve yönetilmesi amacıyla 
Kişisel Verilerin Korunması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur. Komite’nin başlıca görevleri aşağıda 
belirtilmektedir: 
• Şirketimiz genelinde bu Politikaya uyumu ve Politikanın öngördüğü kişisel verilerin korunması ve 

mevzuata uyum programının etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak, 
• KVK Politikasının uygulanmasına yönelik günlük faaliyetler içerisinde gerekli görevlendirmeleri yapmak 

ve koordinasyonu gerçekleştirmek, 
• Kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve 

yönetime bildirmek, bu kapsamdaki konularda kendiliğinden veya talep üzerine görüş bildirmek veya 
konuya ilişkin uzman görüşü alınması için gerekli işlemleri gerçekleştirmek, 

• Kişisel verilerin korunması kapsamında mevzuat ve bilgi güvenliği konularında Şirketimiz bünyesinde ve 
Şirketimizin işbirliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı artırmak, kişisel veri işleyen 
Şirketimiz çalışanları için gerekli eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, 

• KVK Kurumu ve KVK Kurulu başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına yönelik kamu kurumları ve 
özel kuruluşlarla gerekli iletişimi sürdürmek ve takip etmek, 

• Kişisel veri sahiplerinin başvurularını yönetmek, bunları nihai olarak karara bağlamak ve başvurulara 
zamanında yanıt verilmesini sağlamak, 

• Şirketimiz kişisel veri işleme envanterinin güncel tutulmasını ve veri sorumluları siciline gerekli 
bildirimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, 

• KVK Politikası kapsamında Şirketimizin kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumunu ispata yönelik 
gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak, 

• Veri güvenliği bakımından kayda değer vakaları incelemek, kişisel veri sahipleri ve Şirketimiz üzerinde 
doğabilecek riskleri asgariye indirgemeye yönelik gerekli önlemleri tespit etmek ve uygulamak ya da 
uygulattırmak, kişisel veri sahiplerine ve KVK Kurulu’na gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlamak, 

• KVK Politikasının hukuki, teknolojik ve organizasyonel değişikliklerin gereklerini yansıttıklarından emin 
olmak, Şirketimizin bu tür değişikliklerden zamanında haberdar olmasını sağlamak, 

• KVK Politikalarının belirli periyotlarla gözden geçirilmesi ve öngörülen değişikliklerin gerekçeleriyle 
birlikte yönetim onayına sunulmasını sağlamak, 

• KVKK kapsamında Şirketimiz tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

HAZIRLAYAN  
SET MAKİNA KVKK KOMİTESİ

ONAYLAYAN 
GENEL MÜDÜR
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