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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI İLE İLGİLİ AYDINLATMADIR. 
 
 

İşbu aydınlatma metni, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması 
amacıyla, Bahçelievler Mah. 323/1. Cad. No:10-49/Z07 Gölbaşı, 06830, Ankara adresinde mukim 
RADKOR Eğitim Öğretim Sağlık Ürünleri Enerji Elektrik Elektronik ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. 
(Bundan sonra “Radkor” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak tarafımızca benimsenen ve 
uygulanacak olan usul ve esasları belirtmek amacıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü 
kapsamında hazırlanmıştır. 

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak; işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerin 
işlenmesi ilkeleri, kişisel veri işleme amaç ve şartları, kişisel verilerinizin yurt içinde ve yurt dışına 
aktarımı, kişisel verilerinizin imhası ve işlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınıza dair uygulama ve 
esaslar aşağıda sizlere bildirilmektedir.  

  
Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve Amaçları  

24.3.2000 tarihli 23999 sayılı resmî gazetede yayınlanmış olan “Radyasyon Güvenliği 
Yönetmeliği” uyarınca iyonlaştırılmış radyasyon alanlarında çalışan personellerin maruz kaldıkları 
radyasyon dozunun takip edilmesi zorunludur. Kişisel Dozimetri Hizmeti kapsamında Nükleer 
Düzenleme Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan RADKOR Eğitim Öğretim Sağlık Ürünleri Enerji 
Elektrik Elektronik ve Bilişim Teknolojileri Ltd Şti.; kullanıcılara dozimetre hazırlanması, dozimetrelerin 
dağıtımı, kullanıcıların doz sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması, Nükleer Düzenleme Kurumu 
Merkezi Doz Kayıt Sistemine veri aktarılması amacıyla kullanılmak üzere müşterilerinin ad, soyad, T.C. 
kimlik numarası gibi kimlik bilgileriniz; adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi iletişim bilgileriniz;  
vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek 
iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca bilgi saklama, 
raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, talep edilen ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek 
ve sözleşmenin gereğini yerine getirmek amaçları yer almaktadır. 

 
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; KVKK madde 5(2)(a)’da belirtilen “kanunlarda açıkça 

öngörülmesi”, KVKK madde 5(2)(ç)’de belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 
getirebilmesi için zorunlu olması” ve KVKK madde 5(2)(f)’de belirtilen “veri sorumlusu olan Şirketimizin 
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak kişisel 
verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda işlenmektedir. 

  
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi 
 

 Kişisel verileriniz, çalışmış olduğunuz Kurum/Kuruluşlardan sözleşme aşamasında tarafımıza 
iletildiği gibi yazılı veya sözlü olarak bildirilen bireysel başvurularla ve İnternet Sitesi’ni kullanımız 
sırasında Çerezler (Cookies) vasıtasıyla veya ilgili kişi (veri sahibi) olarak siz kullanıcılarımızın üyelik 
formunda ilgili yerleri doldurması suretiyle toplanabilmektedir. Tarafımıza iletilen beyanlar elektronik 
ve fiziki ortamlarda EN ISO/IEC 17025 standardı akreditasyonumuz uyarınca tarafsızlık ve gizlilik 
beyanları bulunan personellerimiz tarafından kayıt altına alınmakta ve muhafaza edilmektedir. 
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Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması 

Kişisel verileriniz, yalnızca yukarıda sayılı amaçlarla bağlantılı ve ölçülü olarak KVKK 
kapsamında gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınarak; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na, sizlerin 
resmi olarak çalıştığı hastanelere, tıp merkezlerine, laboratuvarlara, üniversitelere, enstitüler gibi 
yetkili kamu tüzel kişilerine, sözleşmemiz kapsamında yer alan üçüncü kişilere ve hukuki 
yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla adli ve idari makamlara, Şirketimizin destek veya 
hizmet aldığı iş ortaklarımıza (bulut bilişim hizmetleri sağlayıcıları vb.) aktarılabilecektir. Bunlara ek 
olarak, kişisel verileriniz; teknolojik altyapı hizmeti aldığımız ve düzenleme, iyileştirme, güncelleme ve 
yazılım geliştirme gibi ihtiyaçlar doğrultusunda gizlilik ve tarafsızlık anlaşması imzalanmak suretiyle 
veya verileriniz korunma altına alınmak suretiyle çalışılan sınırlı sayıdaki ilgililerin (hizmet sağlayıcı vb.) 
erişimine açılabilecektir. 

Deney sonuçlarınız basılı olarak EN ISO/IEC 17025 standardı akreditasyonumuz uyarınca güvenli 
ortamlarda muhafaza edilmekte olup tarafımıza bildirilen Kurum sorumlularına basılı şekilde kapalı zarf 
içerisinde gönderilmektedir.  

Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası  

Yukarıda sayılı süreçler içerisinde elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz Şirketimizce özenle ve 
gizlilik içinde veri tabanlarımızda ve sistemlerimizde teknik ve idari tedbirler alınarak ilgili mevzuatlarda 
bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar veya bu şekilde bir süre 
belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca işlenecek olup öngörülen sürelerin 
sona ermesiyle beraber, kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok 
Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve Şirket Politikalarımıza uygun şekilde 
derhal imha edilecektir.  

İlgili Kişi (Veri Sahibi) Olarak Haklarınız 

İlgili kişi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan 
başvuru formu aracılığıyla yazılı olarak iletmeniz durumunda*, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede 
ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:  

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

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

• Kişisel verilerinizin eksik ve/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 verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
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• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararlarınızın 
giderilmesini talep etme. 

 

*Yazılı başvuruların ne şekilde ve hangi kanallar ile tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki 

gibidir:  

• Şahsen başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketin Bahçelievler Mah. 323/1. Cad. No:10-49/Z07 
Gölbaşı, 06830, Ankara adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi 
Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır. 

• Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketin 
Bahçelievler Mah. 323/1. Cad. No:10-49/Z07 Gölbaşı, 06830, Ankara adresine, zarfın üzerine “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır. 

• E-mail yoluyla imzalı olarak başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, dozimetre@radkor.com e-posta 
hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle 
yapılacaktır. 
 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne 
şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.  
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RADKOR Eğt. Öğr. Sağ. Ürn. Enerji Elek. Elekt. Ve Bil. Tek Ltd. Şti.’ne Aittir, İzinsiz Çoğaltılamaz 

 

Revizyon Tarih/No Revizyon Açıklaması 
 

Bir Önceki Yürürlülük Tarihi 

01.10.2018/00 DOKÜMAN OLUŞTURULDU 
 

-- 

03.11.2020/01 Başlık değiştirildi  
01.10.2018/00 

10.02.2020/02 KVKK uygun şekilde revizyon yapıldı 03.11.2020/01 
 

   
 

   
 

   
 

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan 

Kalite Yönetici Temsilcisi (KYB) Kalite Yöneticisi (KYB) Müdür 


