
 
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  AYDINLATMA METNİ 
 
6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (‘’KVKK’’) ve ilgili mevzuatları 
kapsamında, kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda, aşağıda açıklanan amaçlar 
ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda 
faaliyetlerimizilekanuni yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi amacı ile ilgili yasa ve 
mevzuatlarına uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; işletmemiz E-YÖNETİCİ PROFESYONEL 
PROJE YÖNETİMİ ENERJİ DANIŞMANLIK VE ÖLÇÜM HİZMETLERİ EMLAK SANAYİ VE TİCARET 
LTD. ŞTİ. ve yetkili veri işleyenleri tarafından işlenebilmektedir. 
 
İlgili mevzuatın öngördüğü istisnalar hariç olmak üzere; kişisel verileriniz amacı dışında 
işlenmeyecek olup, bu kapsamda saklanan, kaydedilen, işlenen verilerin kaybolmaması, yetkisiz 
kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli teknik ve idari 
önlemler E-YÖNETİCİ PROFESYONEL PROJE YÖNETİMİ ENERJİ DANIŞMANLIK VE ÖLÇÜM 
HİZMETLERİ EMLEK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Tarafından alınmaktadır. 
 
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri  
 
Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar 
doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşmesel ve hukuki 
sorumluluklarımızın eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza 
yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi sebebiyle toplanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir.  

Veri 
Kategorisi 

Kişisel Veri Açıklama 
İlgiliKişisel Veri İçerisineGirenKişisel Veri 

Tipleri 

Kimlik 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait 
olduğu açık olan ve veri kayıt systemi içerisinde yer 
alan, ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, 
avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda 
yer alan bilgiler 

TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no, 
ad-soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, 
yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus 
cüzdanı örneği, imza  

İletişim 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait 
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer 
alan, kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan 
bilgiler 

E-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu 
numarası, adres v.b. 

Lokasyon 
Verisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait 
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer 
alan, veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan 
veriler 

E-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu 
numarası, adres vb. Konum verisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait 
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer 
alan, veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan 
veriler, 

Şirket araçlarının kullanımı sırasında edinilen 
lokasyon verileri 

Aile 
Bireyleri ve 
Yakın Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait 
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer 
alan, 
ilgilişirketveverisahibininhukukimenfaatlerinikorumak
amacıylaişlenenkişiselverisahibininailebireyleriveyakı
nlarıhakkındakibilgiler 

Kişisel veri sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili 
kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, 
eğitim bilgileri v.b.bilgiler 

Müşteri 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait 
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer 
alan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan 
müşterilere ait bilgiler 

Müşteri no, meslekbilgisi, v.b. 

Müşteri 
İşlem Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait 
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer 
alan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan  
müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme 
ilişkin bilgiler 

Talep ve talimatlar, sipariş ve sepet bilgileri, 
v.b. 

Fiziksel 
Mekan 
Güvenlik 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait 
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer 
alan, fiziksel mekana girişte, fizikselmekanın 

Giriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera 
kayıtlar ıv.b. 

İşlem 
Güvenliği 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait 
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer 
alan, Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik,  idari, hukuki 
ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen 
kişisel veriler 

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o 
kişiyi eşleştirmeye ve  kişinin o işlemi 
yapmaya yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
(örn.Internet sitesi şifre ve parola bilgileri) 

Risk 
Yönetmi 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait 
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer 
alan, Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini 
yönetebilmek için işlenen kişisel veriler 

IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar 

Finansal 
Bilgi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait 
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer 
alan, kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin 
tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu 
gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel 
veriler 

Veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin 
finansal sonucunu gösteren bilgiler, kredi kartı 
borcu, kredi tutarı, kredi ödemeleri, ödenecek 
faiz tutarı ve oranı,borç bakiyesi, alacak 
bakiyesi v.b. 

Özlük Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait 
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer 
alan,çalışanların özlük haklarının oluşmasına teme 
olan kişisel veriler 

Kanunenözlükdosyasınagirmesigereken her 
türlübilgivebelge (örn. Maaşmiktarı, SGK 
pirimleri, bordrolarv.b.) 

 
 
 
 
 
 



 
 

Veri 
Kategorisi 

Kişisel Veri Açıklama 
İlgiliKişisel Veri İçerisineGirenKişisel Veri 

Tipleri 

Çalışan 
Adayı Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu 
açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, 
Şirketimiz nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini 
paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme 
sürecinde kullanılan kişisel veriler 

Özgeçmiş, mülakatnotları, kişilik testleri 
sonuçları v.b. 

Çalışan 
İşlem Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu 
açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer 
alan,çalışanların veya isle ilgili gerçekleştirdiği her türlü 
işleme ilişkin kişisel veriler 

İşe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri, 
katıldığı toplantılara ilişkin 
bilgiler,güvenlik sorgusu, mail trafikleri 
izleme bilgisi, araç kullanım bilgisi, şirket 
kredi kartı harcama bilgisi v.b. 

Çalışan 
Performans 
ve Kariyer 
Gelişim 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu 
açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, 
çalışanların performanslarının ölçülmesi ve kariyer 
gelişimlerinin insan kaynakları politikaları kapsamında 
planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler 

Performans değerlendirme raporları 
,mülakat sonuçları, kariyer gelişimine 
yönelik eğitimler v.b. 

Yan Haklar 
ve 
Menfaatler 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu 
açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, 
çalışanlara sunulan yan hak ve menfaatlerin planlanması 
ve çalışanların bunlardan faydalandırılmasına yönelik 
işlenen kişisel veriler 

Araç tahsisi v.b. 

Pazarlama 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu 
açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, 
Şirketimizin tarafından pazarlama faaliyetlerinde 
kullanılacak veriler 

Pazarlama amcıyla kullanılmak üzere 
toplanan kişinin alışkanlıkları, 
beğenilerini gösteren raporlar ve 
değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, 
cookie kayıtları, veri zengileştirme 
faaliyetleri, v.b. 

Hukuki 
İşlem ve 
UyumBilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek  kişiye ait olduğu 
açık olan ve veri kayıt  sistemi içerisinde yer alan, hukuki 
alacak ve hakların tespiti ve takibi  ile borç ve kanuni 
yükümlülüklerini fası amacıyla işlenen kişiselveriler 

Mahkeme ve idari merci kararları gibi 
belgelerde yer alan veriler 

Denetim ve 
Teftiş Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu 
açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, 
Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına 
uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler 

Denetim ve teftiş raporları, ilgili görüşme 
kayıtları ve benzeri kayıtlar 

Özel 
Nitelikli 
Kişisel Veri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu 
açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişilerin 
ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, 
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, 
vakıf ya da sendika üyeliği, kan grubu, sağlığı, cinsel 
hayatı,ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili 
verileri ile biyometrik ve genetik verileri 

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi 
inanç, din, mezhep veya diğer inanç, 
kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da 
sendika üyelik bilgisi,sağlık ve cinsel 
hayat ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti 
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, 
biyometrik veriler, genetik veriler 

Talep / 
Şikayet 
Yönetimi 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu 
açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, 
Şirketimiz’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin 
alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler 

Şirketlere yönelik her türlü talep ve 
şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar 

İtibar 
Yönetimi 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu 
açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, 
Şirketimizin hissedarlarının, çalışanlarının,iş ortaklarının 
veya müşterilerinin itibarını etkileme ihtimali bulunan 
kişisel veriler 

Şirket ile ilgili sosyal medyada çıkan 
olumsuz haberlerde yer alan kişisel 
veriler vb bilgiler 

Görsel ve 
İşitsel Veri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu 
açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel 
veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar 

Fotoğraflar,kamera kayıtları ve ses 
kayıtları 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 
 
Yukarıda sayılan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri;  

• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,  

• Çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, 

• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,  

• Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,  

• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar 
için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,  

• Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,  

• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,  

• Erişim yetkilerinin yürütülmesi,  

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  

• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  

• Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,  

• Fiziksel mekân güvenliğinin temini,  

• Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,  

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,  

• İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,  

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  

• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,  

• İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 

• İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,  

• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, 

• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin sürdürülmesi,  

• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,  

• Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, 

• Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, 

• Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,  

• Profesyonel yönetici süreçlerinin süreçlerinin yürütülmesi,  

• Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,  

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,  

• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,  

• Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Talep/şikâyetlerin takibi, 

• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,  

• Ücret politikasının yürütülmesi,  

• Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,  

• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,  

• Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,  

• Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,  

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 

•  Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenebilecek ve gerektiğinde 
mevzuata uygun şekilde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 

 
Kişisel Verilerinizin 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 sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca 
hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, ödeme 
hizmeti sağlayan kuruluşlara ve sunduğumuz hizmet ve faaliyet amacımız doğrultusunda ya da 
ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara, resmi mercilere ve de 
benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu üçüncü 
kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan 
kişilerden ibarettir. 
Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle 
verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, E-YÖNETİCİ PROFESYONEL PROJE YÖNETİMİ ENERJİ 
DANIŞMANLIK VE ÖLÇÜM HİZMETLERİ EMLEK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ‘nin hukuki 
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması 
yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de kişisel 
verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. 
Kişisel bilgileriniz pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşılmaz, ancak bunun yerine size, E-
YÖNETİCİ PROFESYONEL PROJE YÖNETİMİ ENERJİ DANIŞMANLIK VE ÖLÇÜM HİZMETLERİ 
EMLEK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. iş ortakları adına, söz konusu iş ortağının özel teklifleriyle 
ilgili olarak E-YÖNETİCİ PROFESYONEL PROJE YÖNETİMİ ENERJİ DANIŞMANLIK VE ÖLÇÜM 
HİZMETLERİ EMLEK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ’den ileti almayı (kişisel bilgilerinizi üçüncü 
taraflara aktarmadan) isteyip istemediğinize karar verme seçeneği verilmektedir.  
Bazı durumlarda, postaların işlenmesi ve teslim edilmesi, müşteri destek hizmetleri sağlama, 
internet siteleri barındırma, ticari işlemler gerçekleştirme veya hizmetlerimizle ilgili istatistiksel 
çözümlemeler yapma gibi bazı sınırlı hizmetleri E-YÖNETİCİ PROFESYONEL PROJE YÖNETİMİ 
ENERJİ DANIŞMANLIK VE ÖLÇÜM HİZMETLERİ EMLEK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. adına 
yapmaları için üçüncü kişilerle yürürlükteki mevzuata uygun sözleşme ilişkileri kurabilmektedir. Bu 
hizmet sağlayıcıların yalnızca hizmeti sağlayabilmek için gerekli olacak bilgileri almaları, ilgili 
bilgilerin gizliliğini koruması şartı ve söz konusu bilgilerin amacı dışında kullanılmaması 
gerekmektedir. 
Kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca 
diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle 
paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler veri sahipleriyle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik 
bilgileri içermez ya da kimliği belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizlilik güvence 
altındadır. 
 
KVKK uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller: 
KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız 
aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz işlenebilir: 
 
Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız 
veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı 
veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması, 

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

• Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, 

• Kişisel Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, 

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla,  meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

• Kişisel sağlık verileri; 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. 
 
 



Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 
Anayasa’nın 20’nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında 
bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nın 11. 
maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır.  
E-YÖNETİCİ PROFESYONEL PROJE YÖNETİMİ ENERJİ DANIŞMANLIK VE ÖLÇÜM 
HİZMETLERİ EMLEK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve 
6698 sayılı Kanun’un 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi 
durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi 
kapsamında kişisel veri sahipleri; 

• 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, 

• 6698 sayılı Kanun 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 haklarına sahiptir.  

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman 
kisiselveri@e-yonetici.com.tradresine e-posta yoluyla veya bizzat Atatürk Bulvarı Bulvar Palas C 
Blok No:141/124 Kat 3 Bakanlıklar-Kızılay/ANKARA adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz. 
 
Başvuru Formu Tıklayın 
 
Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir? 
KVKK ’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan 
kişisel verileriniz, KVKK madde. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında 
ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri 
dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek 
kullanılmaya devam edilecektir. 
 
Değişiklik ve Güncellemeler 
İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat 
kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya E-YÖNETİCİ PROFESYONEL PROJE 
YÖNETİMİ ENERJİ DANIŞMANLIK VE ÖLÇÜM HİZMETLERİ EMLEK SANAYİ VE TİCARET LTD. 
ŞTİ.’nınkişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda 
bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir . 
 
Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle 
derhal geçerlilik kazanacaktır. 
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