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Veri Sahibi İçin Aydınlatma Metni 
 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca, veri 
sorumlusu olan İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (“İSKEN” ya da “Şirket”)) işyeri ve 
eklentilerinde ilgili yasalar çerçevesinde ya da 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenliğin 
sağlanması ve olumsuzluklara ve tehlikelere karşı önlem alınabilmesi ya da iş sağlığı ve 
güvenliği denetimlerinin sağlanması için kurulan gözlem ve izleme sistemleri aracılığı ile veri 
kayıt sistemimizde (elektronik veya fiziki ortamda, yazılı belgeler, ses, görüntü ve parmak izi 
kayıtları, ve işyeri, eklentileri ve servis araçlarındaki kameralar dahil) sizinle ilgili toplanmış ya 
da ileride toplanacak olan kimlik ve aile bilgisi (Çalışanlarımız için ailedeki doğum, evlilik, vefat 
gibi haberlerin İSKEN içinde duyurulması da dahil) vb. her türlü kişisel veri (özel nitelikli kişisel 
veriler dahil),KVKK’nın  5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 
çerçevesinde Şirketimizin işlerini ifa etmesi ve Şirket hissedarlarına karşı yükümlülüklerine 
yerine getirmesi ve Şirket hissedarlarının uzmanlık alanımıza giren işlerle ilgili olarak 
Şirketimizden istediği proje ve işlerin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmiştir ve işlenecektir 
(kaydetmek, depolamak, saklamak da dahil olmak üzere).  
 
Bu kişisel veriler yine bu amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen 
kişisel verileri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde hukuken yetkili kamu kurum ve 
kuruluşlara ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine, Şirket hissedarlarımıza ya da onların 
bağlı kuruluşlarına (yurtiçi ya da yurtdışı) aktarılmıştır/aktarılabilir. Söz konusu kişisel verileriniz 
Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili mevzuat hükümleri ve İSKEN’in prosedürlerine uygun bir 
biçimde silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.  
 
Kişisel veri sahipleri olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi, kullanılması, silinmesi ile ilgili 
Kanun’un 11. Maddesi gereği haklarınız; 
 

İSKEN’e başvurarak, kişisel verilerinizin;  

 

• İşlenip işlenmediğini öğrenme,  

• İşlenmişse bilgi talep etme,  

• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

• Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,  

• Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,  

• KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini 

isteme,  

• Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin 

bildirilmesini isteme,  

• Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun 

ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• KVKK’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme,  

haklarınız bulunmaktadır.  

 
Bu halde öncelikle veri sorumlusu olarak İSKEN’e başvurmanız, başvurunuzun reddi halinde 

30 gün sonra KVKK’nın 14. Maddesi doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na 

başvurmanız, başvurunuzun cevaplanmaması halinde 60 gün sonra Kişisel Verileri Koruma 

Kuruluna başvurmanız gerekmektedir. 
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KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili 
talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle İSKEN’e 
iletebilirsiniz: 

• İSKEN Web Sitesinde yer alan Bilgi Talebi Başvuru Formu’nu doldurarak formun imzalı 
bir nüshasını ‘Gaziosmanpaşa Budak Sokak No:4 06700 Çankaya/Ankara adresine 
kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden,  

• Noter kanalıyla,  
• İlgili formu   “Bilgi Talebi Başvuru Formu” adlı belge içerisinde belirtilen adreslere 

güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla veya e-
posta yoluyla  

iletebilirsiniz. 
  

https://www.ozyegin.edu.tr/sites/default/files/upload/gizlilik/v1_veri_sahibi_basvuru_formu.pdf

