
Eta Mühendislik  Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metni 

 

Eta Mühendislik  Elektrik Mak. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.   (“Eta Mühendislik ”) 

olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz.6698 sayılı KVKK 

uyarınca taşıdığımız "Veri Sorumlusu" sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel 

verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin 

işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve 

esasları ile ilgili sizi bilgilendirmek isteriz. 

Tanımlar 

Eta Mühendislik  Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metninde kullanılan kişisel veri, 

özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’ da yapılan tanımlar dikkate alınarak 

kullanılmıştır.  

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle 

açıklanan rızayı, 

b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir 

surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle 

getirilmesini, 

c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını, 

ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, 

d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

e) Kişisel verilerin işlenmesi:  Kişisel verilerin  tamamen veya kısmen otomatik olan ya 

da her hangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 

edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 

düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, 

sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her 

türlü işlemi, 

f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, 

g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, 

ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel 

verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği 

kayıt sistemini, 

ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 

kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

ifade eder. 

 

 



Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri 

 

KVKK 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak. 

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak. 

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenerek 

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak 

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza edilerek Veri Sorumlusu Eta Mühendislik tarafından aşağıda belirtilen amaçlar 

kapsamında işlenecektir. 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları 

Kişisel verileriniz; 

• Kimlik Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan 

adaylarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımızdan, 

ziyaretçilerimizden, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve 

çalışanlarından topladığımız ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, araç plaka bilgisi, kimlik 

fotokopisi gibi kişinin kimliğine dair verilerdir. 

• İletişim Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, 

çalışan adaylarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) 

kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz 

kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız telefon numarası, adres, e-posta adresi, IP 

adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir. 

• Aile Bireylerine ait Veriler: İlgili mevzuat gereği ve/veya Şirketimiz veya ilgili kişinin 

hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan 

ve alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından 

topladığımız ilgili kişinin aile bireyleri ve yakınları hakkında verilerdir. 

• Finansal Veriler: Şirketimizin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye 

göre çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, alt 

yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız 

ücret, maaş bilgisi, banka hesap bilgisi gibi verilerdir. 

• Özlük Verileri: Çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, alt yüklenici ve benzeri 

iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum çalışanlarından topladığımız Şirketimiz ile çalışma ilişkisi 

içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan her türlü kişisel veridir. 

• Fiziksel Mekan Güvenlik Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, 

çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, ziyaretçilerimizden ve alt yüklenici ve benzeri iş 



ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından, fiziksel mekana girişte ve mekanın 

içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir. 

• İletişim ve Şikayet Yönetimi Verileri: Şirketimize yönelik her türlü talep veya 

şikayetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, 

platform (internet / web sitelerimiz) kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, alt yüklenici ve 

benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından elde edilen kişisel 

verilerdir. 

• Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, 

çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, ziyaretçilerimizden, alt yüklenici ve benzeri iş 

ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız KVKK’nın 6. 

maddesinde belirtilen sağlık verileri, biyometrik veriler (ses ve görüntü kayıtları), din ve üye 

olunan dernek, sendika bilgisi gibi verilerdir. 

• Diğer Veriler: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan 

adaylarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımızdan 

ve alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından 

topladığımız teknik işlem güvenliği için işlenen veriler, satın alma bilgileri, çerezler ve diğer 

vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir. 

 

Eta Mühendislik  elektrik enerjisi taahhüt hizmetlerini gerçekleştirmek ve imzalanmış 

olan yasal ve idari sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla,mevzuatta 

öngörülen süreler boyunca, Eta Mühendislik ’e ait hakların korunması ve kullanılması 

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun 

olarak işlenecektir. 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Eta Mühendislik , kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK’ da öngörülen 

düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı 

kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, Veri Sahibi’ nin açık rızası olmadan, 

tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın 

öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel 

kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun 

davranılmasına azami özen gösterilmektedir. 

Kişisel verileriniz, 

• Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar 

ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere, 

• Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı 

makamlarına, 



• Müşteri tarafından talep edilen projeler, proje süreç maili, cd, evrak ve projelere ait 

her türlü raporlar, çalışan ve taşeron çalışanları kişisel bilgileri ve İSG prosedürlerine dahil 

olan her türlü kişisel veri ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve 

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun 

olarak aktarılabilecektir. 

 

Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki 

Sebebi 

Kişisel verileriniz,  

Eta Mühendislik   ile yapmış olduğunuz ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik 

göstermekte olup, internet sitesi, sosyal medya mecralarından, şahsınıza  veya yetkilisi 

olduğunuz firmanızla imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik 

formlar, ziyaretlerinizde tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla, Eta 

Mühendislik ’in iş bağlantıları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi 

üçüncü kişiler kanalıyla ve Ticaret sicili gibi kaynaklar da dâhil olmak üzere çeşitli kanallar 

aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen 

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli 

yöntemler ile toplamaktayız. 

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen 

hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz: 

 

• Açık rızanızın bulunması, 

• Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye 

izin vermesi, 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumundayken şahsınızın 

veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

• Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması, 

• Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin 

işlenmesinin gerekli olması, 

•  Kişisel Verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, 

• Eta Mühendislik  olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya 

korunması için gerekli olması, 

• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verilerinizin 

işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması. 

Eta Mühendislik  olarak işlediğimiz tüm Kişisel Verileri, KVKK ve diğer mevzuatta 

zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan 



kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirler almak suretiyle muhafaza 

etmekteyiz. 

Kişisel verileriniz; Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla Eta Mühendislik  

tarafından toplanmaktadır. Eta Mühendislik  ile yapmış olduğunuz Sözleşme kapsamında ve 

bu süreçteki her aşamada verdiğiniz kişisel verileriniz, sözleşme ilişkisi devam ettiği 

müddetçe ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren ilgili mevzuatta öngörülen süreler 

boyunca tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle ve veri kayıt sisteminin parçası olmak 

kaydıyla otomatik olan veya olmayan yöntemlerle işlenecektir. Firmamızla imzalamış 

olduğunuz sözleşme kapsamında sözleşmenin ifası yönünde faturalandırma, ücretlendirme 

vb. her türlü işlem vasıtasıyla da belirtilen yöntemler kapsamında kişisel verileriniz 

işlenebilecektir. 

Söz konusu kişisel verilerinizin Eta Mühendislik  tarafından işlenmesindeki hukuki 

sebepler; KVKK’nın 5.maddesinin ikinci fıkrasının a, c, ç, e ve f bentlerinde belirtilen açık 

rızanın istisnası olan hallerdir. 

 

Veri Sahibinin Hakları (KVKK md.11) 

Veri sahipleri, 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) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) 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. 

 

 

 


