
 

 

 

 

KVKK AYDINLATMA METNİ 

ONUR İNŞAAT YAZILIM BİLGİSAYAR ENERJİ REKLAM YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI MÜHENDİSLİK 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Onur Enerji”) “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizin 

korunmasına büyük önem vermektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel verileriniz hakkında, 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”), 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair 

mevzuatlara göre sizleri bilgilendirmek isteriz.  

Onur Enerji, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.  

• 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.  

 

Veri sorumlusunun kimliği  
 

Şirket Unvanı    : ONUR İNŞAAT YAZILIM BİLGİSAYAR ENERJİ REKLAM YAPI MALZEMELERİ 

LABORATUVARI MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Mersis No    : 06430045553300025  

İletişim Adresi   : WITHCO Coworking Space Çınarlı Mahallesi 1572 Sokak No:33 PK.35110 Konak, 

İzmir, Türkiye 

Telefon No    : +90 232 461 58 30 

E-Posta adresi   : gdpr@onurenerji.com.tr  

KEP Adresi    : onuryazilim@hs02.kep.tr 

 

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği 

Web Sitesi Çerez Kullanımı  

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez 

kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da 

engelleyebilirsiniz. Internet sitemizde kullanılan çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve ayarlarınız 

güncellemek için şu sayfayı ziyaret ediniz. https://onurenerji.com.tr/cerez-politikasi 
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Potansiyel Müşteri, Müşteri, Tedarikçi verileri: 

Kişisel Veri Kategorisi  Kişisel Veri  

Kimlik  
Adı soyadı, imza, anne adı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, tc 

kimlik no, unvan, uyruk, vergi dairesi, vergi numarası,  

İletişim  İletişim adresi, telefon no, e-posta adresi,  

Özlük  Özgeçmiş bilgileri,   

Hukuki işlem  Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler  

Müşteri işlem  Fatura bilgileri, çek bilgileri, senet bilgileri, öneriler, talep/şikâyet 

bilgisi,  

Fiziksel mekân güvenliği  Kamera Kayıtları  

Finans   IBAN, tutar, ücret bilgisi, banka hesap bilgileri  

Pazarlama  Anket çalışmasıyla elde edilen bilgiler (tedarikçi değerlendirme anketi)  

Görsel ve işitsel kayıtlar  Görsel ve işitsel kayıtlar   

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Kategorisi  

Özel Nitelikli Kişisel Veri  

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik 

Tedbirleri  

Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler  

 

Şeklindeki kişisel verileriniz kanunda belirtilen sınırlara riayet edilerek tarafımızca işlenmektedir.   

Onur Enerji olarak aşağıda ana faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileri işlenmektedir.  

• Enerji verimliliği çalışmalarının yürütülmesi, 

• Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması, 

• Enerji etütleri ve enerji verimliliği değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi 

• Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi 

• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi 

• Ölçüm, test ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi 
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• AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi 

• Karbon salımı azaltma faaliyetlerinin yürütülmesi 

Şirketimizin müşterisi, potansiyel müşterisi, tedarikçisi ve ziyaretçisi olan kişilere ait kişisel verileri aşağıdaki 

amaçlarla işlemektedir:  

• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi  

• Başvuru süreçlerinin yürütülmesi  

• Planlama süreçlerinin yürütülmesi  

• Denetim ve raporlama süreçlerini yürütülmesi  

• Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi  

• Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi  

• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi  

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi  

• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi  

• Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması  

• Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi  

• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi  

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi  

• İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi  

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi  

• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi  

• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi  

• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi  

• Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi  

• Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi  

• Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi  

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi  

• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi  

• Organizasyon ve etkinlik yönetimi  

• Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi  

• Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi  

• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi  

• Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi  

• Talep / şikayetlerin takibi  

• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini  

• Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi  

• Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi  

• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi  

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi  

 

 

http://www.onurenerji.com.tr/
mailto:iletisim@onurenerji.com.tr


 
 

 

(C) Onur Enerji WITHCO Coworking Space Çınarlı Mahallesi 1572 Sokak No:33 PK.35110 Konak, İzmir, Türkiye 

www.onurenerji.com.tr – iletisim@onurenerji.com.tr - Tel: (0232) 461 58 30 - Faks: (0232) 461 58 38 

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile sözleşme ilişkisi kapsamında başvuru formları, teklifin alınması, başvuru ve 

sözleşme ekleri(imza sirküleri, vergi levhası, SGK hizmet listesi gibi), denetim setleri (demetim planları, 

denetim programları, açılış kapanış toplantı tutanakları, belge kapsam formları, denetim kontrol listeleri, 

denetim raporları, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet planları gibi başvurularda istenen ek belgelerin 

tamamlanmasında, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, kanuni mali yükümlülüklerin 

yerine getirilmesinde, müşteri şikayet, itiraz ve öneri sürecinde, ziyaret ve toplantı tutanaklarıyla, müşteri 

listelerinin oluşturulması ve raporlama süreçlerinde, sözleşme, taahhütnamelerin oluşturulması ve sonraki 

süreçlerde sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle, hak edilen bedellerin ödenmesi ve 

iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (mail, santral aranması vb.) kapsamında kişisel verileriniz elde edilmekte 

ve işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz Şirketimize sözlü veya elde teslim, e-posta gibi yazılı 

kanallar vasıtasıyla iletmektesiniz.   

 

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği 

Yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 sayılı KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde 

kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ya da kanun ile belirlenmiş koşullar 

çerçevesinde Onur Enerji, iş organizasyonun ve planlamasının yürütülebilmesi adına gerektiği durumlarda 

çalışanların kişisel verilerini, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine, iş faaliyetlerimiz kapsamında 

yürüttüğümüz çok ortak projelerde, proje paydaşlarına paylaşabileceğini iş bu aydınlatma metni vesilesi ile 

sizlere iletmektedir.   

Kişisel verileriniz Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu, 5627 Enerji Verimliliği Kanunu ve sair mevzuatlar kapsamında Şirketin hukuki yükümlülüklerini 

yerine getirmesi için zorunlu olması nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları, danışmanlık hizmeti alınan 

şirketlere, bankalar ve denetçiler ile paylaşılabilecektir. Enerji verimliliği faaliyetlerinin yürütülebilmesi için 

ulusal ve uluslararası kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Şirket ile aranızdaki sözleşme ilişkisinin yerine 

getirilmesi için kişisel verileriniz yurt içi ve yurtdışı müşteri, tedarikçi ve gerekmesi halinde üçüncü kişilerle 

paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz bilgi teknoloji hizmetlerinin alınması kapsamında Şirket dışı yurtiçi ve 

yurtdışı bilgi teknoloji firmalarıyla paylaşılabilmektedir. Ayrıca bir uyuşmazlık olduğunda veya resmi 

makamlar (adli ve idari makamlar gibi) tarafından talep edilmesi halinde Şirketin hukuki yükümlülüğü 

kapsamında ve bir hakkın tesis edilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda bu makamlarla, 

danışman avukatlık ofisiyle, denetim makamlarıyla kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir. Şirketimiz faaliyet 

konusu kapsamında hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve kanuni yükümlülükler kapsamında resmi 

kamu kurum ve kuruluşları, yetkili denetçi kurumlar tarafından denetlenmekte ve bilgileriniz yetkili 

denetçilerle paylaşılabilmektedir.   
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Şirket sosyal medya hesaplarında ve şirket web sitesinde yer alan görsel ve işitsel kaydınız ancak açık 

rızanızla herkese açık ortamlarda paylaşılmaktadır. Yukarıda belirtilen yurtdışına aktarılan kişisel verileriniz 

ancak açık rızanız ile yurtdışına aktarılmaktadır.  

 

İlgili kişinin 11. maddede sayılan diğer hakları 

Değerli ürün veya hizmet alan kişilerimiz, KVKK ’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip 

olduğunuzu bildiririz:  

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

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

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmesi  

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme  

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin 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  

  

KVKK ‘nın 11. Maddesindeki haklarınız ile ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ ’e göre “www.onurenerji.com.tr” web sitemizden ulaşabileceğiniz ONR.VYS.03 İLGİLİ KİŞİ 

BAŞVURU FORMU ‘nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en 

geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet 

gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret 

talep edilebilecektir.  
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