
AYDINLATMA METNİ 

TANK YAPI ENERJİ TAH. İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ (“Şirket”/”Şirketler”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği 

hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Veri Sorumlusu olarak işlediğimiz tüm kişisel 

veriler KVKK’ya uygun olarak işlenerek, korunmaktadır.. Bu sorumluluk bilinciyle haklarınız konusunda 

sizleri bilgilendirebilmek maksadıyla bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla TANK YAPI ENERJİ TAH. İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ   

tarafından hazırlanmıştır. 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıda yer alan amaçlarla 

işlenecektir; 

• TANK YAPI ENERJİ TAH. İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ  ’ın yürüttüğü projeler kapsamındaki faaliyetlerin 

sözleşmelere, mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi 

• İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icrası, 

• TANK YAPI ENERJİ TAH. İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ   ile iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki 

güvenliğinin sağlanması, hukuk işlemlerinin takibi 

• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve takibi, 

• Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, 

• Bilgi güvenliği faaliyetlerinin sürdürülmesi ve 5651 sayılı kanun gereklerinin yerine getirilmesi, 

• Web sitemiz aracılığı ile duyuru ve bilgi paylaşımının sağlanması, 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar 

doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu 

kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine 

getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK Kanunu’nun 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı 

maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 
Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir. 

Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve şart ve koşullarının yerine getirilmesi ve hukuki 
yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için; 



• Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin 

işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü 

ve değerlendirmesi 

• Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi, cari kart oluşturulması ve ödeme / tahsilat 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

• Tedarikçi adına düzenlenen senet veya çeklerin teslim alınması ve ciro edilmesi yoluyla 

ödenmesinde kullanılan bilgiler. 

• İşçiye ihtiyaç duyulması halinde hizmet alınması 

• Müşteri İşlem Süreçlerinin yönetimi 

•  

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; 

• Onaylı tedarikçi ve müşteri listesi oluşturulması 

Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep 
edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir. 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde 
kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket’in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki 

içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket’in ortağı olan şirket ve 

onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir. 

YURT DIŞINA VERİ AKTARIMI 

TANK YAPI ENERJİ TAH. İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ    tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki 

öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların 

varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten 

sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen 

ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak 

taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla 

aktarılabilecektir.  

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen 

yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde 

ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, 

Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 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, 

• KVKK Kanunu’nun 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. 

KVKK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili 

talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize 

iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, 

başvurunuzu, KVKK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede 

Şirketimize KVKK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak 

başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK Kanunu’nun 11. 

maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren 

talebinizi, kvkk@tankyapi.com adresine e-posta yoluyla veya bizzat Kızılırmak mah.1446 cad. No:12/8  

Çankaya/ANKARA adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz. 

 BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ 

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel 
verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Şirketimizin ilgili birimine 
bildirebilirsiniz. 

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 01.12.2021 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir 
değişiklik olması durumunda, işbu beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir. 

 


