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1. AMAÇ  

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin kişisel 

verilerini işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları 

düzenlemek amacı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVK Kanunu) 

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İşbu Aydınlatma Metni ile AKTÜRK YAPI ENDÜSTRİSİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

 (“Şirket”), alışveriş yapmak, ziyaret etmek ve Şirket ile iş ilişkisi kurmak/yürütmek 

amacıyla gelen, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullanan müşteriler, ziyaretçiler, 

tedarikçiler, taşeronlar, hissedarlar, taşeronların/tedarikçilerin çalışanları  kısacası 

sayılanlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetler sırasında temas edilen tüm gerçek kişilere 

aitkişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)ve 

sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesine yönelik ilkelerin neler olduğunun 

açıklanmasını amaçlamaktadır. 

 

Şirketin gerçek kişi müşterisi/ziyaretçisi/hissedarı/taşeronu/taşeronların/ 

tedarikçilerin çalışanı, iş ortakları ve her nam altında temas edilen gerçek kişi olmanız 

şebebiyle Şirket’e bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirket tarafından haricen 

herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirket tarafından “Veri Sorumlusu” 

sıfatıyla,  

 

• Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile 

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,   

• Şirket’e bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en 

güncel halini koruyarak,  

• Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, 
kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlara ve KVK Kanunu’nun 
öngördüğü şartlarda, yurtiçi  ve yurtdışında yerleşik  üçüncü kişilere,  iş ortaklarımıza 
aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair 
şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi 
tutulabileceğini bildiririz.   

 

Aydınlatma Metni ile Şirkettarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer 

alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.   

 



 
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.akturk.com.tr adresinde 

yer alan “AKTÜRK YAPI ENDÜSTRİSİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİKişisel Verilerin 

Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan(“Politika”) ulaşabilirsiniz 

2. GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ 

 

Şirket, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda 

işleyecektir.  

Şirket tarafından toplanan ve kullanılan, kişisel veriler özellikle şunlardır: 

KİŞİSEL 

VERİ 

KATEGORİLERİ 

AÇIKLAMA 

Kimlik 

Verisi 

Müşterilerden, ziyaretçilerden, hissedarlardan, tedarikçilerden, 

taşeronlardan, taşeronların/tedarikçilerin çalışanlarından, iş birliği 

içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından,ve diğer üçüncü 

kişilerden toplanan; 

• Ad-Soyad,  

• T.C. Kimlik Numarası,  

• Vergi Numarası, 

• İmza/Paraf Bilgisi.  

İletişim 

Verisi 

Müşterilerden, ziyaretçilerden, hissedarlardan, tedarikçilerden, 

taşeronlardan, taşeronların/tedarikçilerin çalışanlarından, iş birliği 

içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından, internet sitesi ve ağ 

bağlantılarını kullananlardan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan; 

• Telefon Numarası,  

• Faks, 

• Açık Adres Bilgisi,  

• E-Posta Adresi Bilgisi. (Dâhili Numarası ve Kurumsal E-Posta 

Adresi Dâhil) 

Hukuki 

İşlem Verisi 

Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni 

yükümlülükler ve Şirket politikalarına uyum kapsamında işlenen 

kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri 

(Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler).  

Fiziksel 

Mekân 

Güvenlik 

Verisi 

Müşterilerden, ziyaretçilerden, hissedarlardan, tedarikçilerden, 

taşeronlardan, taşeronların/tedarikçilerin çalışanlarından, iş birliği 

içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından, internet sitesi ve ağ 

bağlantılarını kullananlardan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan; 

• Fiziksel mekâna girişte ve mekânın içerisinde kalış sırasında 

alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir. 



 
Müşteri 

İşlem Verisi 

Müşterilerin satın aldığı ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik 

kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan 

talimatları ve talepleri gibi veriler. 

•  Fatura, senet, çek bilgileri,  

•          Sipariş, Teklif  ve Talep Bilgisi,  

•      Başvuru ve Şikâyet Formları, 

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI  
 
Müşterilerin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini 

mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup; aşağıda yer alan 
şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler, müşterilerimizin açık rızası 
aranmaksızın Şirketimiz tarafından işlenmektedir.  

 
Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen 

şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme 
faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.  

 
KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, şirketimiz tarafından kişisel 

veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir.  

 

Kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında 

belirtildiği şekilde ancak ilgili kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile 

işlenebilmektedir. Dolayısıyla KVKK açık hükmü gereği; KVK Kanununun 5’inci maddesine göre 

kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. İlgili kişinin açık rızası belirli bir 

konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür irade ile açıklanmalıdır. 

 

Kişisel veriler, yine KVK Kanununun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartlardan 

birisinin bulunması halinde, açık rıza olmaksızın da işlenebilmektedir. 

 

KVKK’nın yukarıda belirtilen amir hükümleri uyarınca kanunda sayılan istisnalar dışında, 

şirketimiz ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. 

Kanunda sayılan aşağıda belirtilen şartlardan bir ve/veya birkaçına dayalı ve bu şartlarla sınırlı 

olarak veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir.  

 

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi:Gerek KVKK ve ilgili mevzuatı, gerekse diğer yasa ve 

mevzuatlarda açıkça öngörülmesi halinde, şirketimiz açık rıza olmasa dahi kişisel verileri kanuni 

yükümlüğü yerine getirmek amacıyla kısıtlı olarak işleyecektir. 

 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden 

bütünlüğünün korunması için zorunlu olması: İlgili kişinin açık rıza veremeyecek durumda 

olması veya rızasına hukuken geçerlilik tanınamadığı hallerde ve ayrıca ilgili kişinin ya da bir başka 



 
kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için zorunlu olması halinde Şirket tarafından 

kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir. 

 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması: Bir sözleşmenin 

kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde Şirket tarafından kişisel veriler açık rıza olmaksızın 

işlenebilecektir. 

 

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması: 

KVK Kanunu ile Şirket veri sorumlusu olup, Şirket hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek 

amacıyla zorunlu olan kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebilecektir. 

 

• Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması: Veri sahibinin herhangi bir yolla 

alenileştirmiş olduğu kişisel veriler Şirket amaç ve faaliyetleri için gerekli olması halinde açık rıza 

olmaksızın işlenebilecektir. 

 

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

verinin işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hallinde kişisel 

veriler ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilecektir. 

 

• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması: Şirket’in meşru menfaatlerinin 

korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket tarafından kişisel veriler rıza olmaksızın 

işlenebilecektir. 
 

 
4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  

 
Gerek KVKK ile alınan önlemler gerekse Anayasal hak olması nezdinde; Veri sahipleri 

açısından korunmasının çeşitli açılardan kritik önem teşkil etmesi nedeniyle hassasiyet arz eden 

özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise şirketimiz tarafından ciddi ve özel önem atfedilmiştir. 

Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri 

sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.  

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun 

olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik 

tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir: 

• Sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda 

öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir.  

• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda 

sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:  

-Kamu sağlığının korunması, 

-Koruyucu hekimlik,  

-Tıbbî teşhis,  

-Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,  



 
-Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.  

 

5. . KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ 
SEBEPLERİ 

Kişisel Verilerinizi,  

• Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Şirketimizin yönetimi, 

matbu ve çevrimiçi formlar, telefon, faks, e-posta, kargo v.b. vasıtalarla elektronik 

ve/veya fiziki ortamdan ve güvenlik kameraları aracılığı ile toplanmakta ve 

işlenmektedir. 

• Satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa 

mesajlar (“SMS”), basılı ve elektronik formlar dâhil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, 

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ SEBEPLER  

 

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verileriniziaşağıda belirtilen 

hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak ancak bunlarla sınırlı olmamak 

kaydıyla işlemekteyiz:  

• Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin 

işlemeyi gerekli kılması, 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken 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, 

• Şirketolarak 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. 

• Açık rızanızın bulunması. 

 

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKKanunu ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan 

sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan 

kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza 

etmekteyiz. 

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI  



 
Kişisel Verileriniz, şirketimiz  tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda 

ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.  

• Müşteri memnuniyetinin sağlanması, 

• İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikâyetlerin takibi, 

değerlendirilmesi, müşteri memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik 

ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması, 

• Daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği 

sağlamak için, ürün ve hizmetlerin mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine 

uygun şekilde yapılabilmesi, iyileştirme çalışmalarının yapılması, 

• Şirketimiz müşterilerinin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;  

• Şirketimizfaaliyetleri esnasında mekanın fiziksel güvenliğinin ve denetiminin 

sağlanması, 

• Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra 

işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması, 

• Ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, 

• Mali işlere ilişkin politikalarının yürütülmesi; e-fatura yönetimi, 

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, 

• Bilgi teknolojileri altyapısının yönetimi, 

• Şirket faaliyetleri kapsamında planlama, raporlama, 

ziyaretçi/müşteri istatistikleri ve benzeri incelemelerin yapılması, 

• Yurtiçi ilgili mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesi, 

• Alt işveren çalışanlarının özlük kayıtlarının oluşturulması, denetimi ve/veya 

takibi faaliyetlerinin planlanması, 

• Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak 

yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin düzenlenmesi ve/veya 

icrası ve güvenliği ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  

• Şirket iç/dış denetim, teftiş, soruşturma ve/veya kontrol faaliyetlerinin 

planlanması ve/veya icrası,  

• Hukuk işlerinin, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, 

• Hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin 

uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması, 

• Resmi kurum ve/veya kuruluşlardan talep edilen bilgi veya belge ile taleplerin 

sağlanması ve kayıt altına alınması faaliyetlerinin düzenlenmesi ve/veya icrası,  

• Acil durum ve/veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, 

• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya yönetilmesi,  

• Erişim yetkilerinin yürütülmesi,  

• Şirket dışındaki kişilerin bilgiye erişim yetkisinin tanımlanması ve/veya 

denetimi, Verilerin doğru ve/veya güncel olmasının sağlanması,  



 
• Mal/hizmet satın alma süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,  

• Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülme, mal/hizmet satış sonrası destek 

hizmetlerin yürütülmesi,  

• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, 

• İş faaliyetlerinin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi 

faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,  

• Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,  

• Şirketimiz ürünlerinin stok ve/veya sevkiyat işlemlerinin planlanması ve/veya 

icrası,  

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, Operasyon ve/veya 

verimlilik süreçlerinin planlanması ve/veya uygulanması, 

• Şirket içi/dışı raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, 

• Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,  

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,  

• Yatırım süreçlerinin yönetilmesi,  

• Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi,  

• İş ortakları/tedarikçi ve taşeronlarla olan ilişkilerin yönetimi. 

• Hissedarları bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile olan organik bağ süreçlerinin 

getirdiği faaliyetlerin düzenlenmesi ve süreçlerin yönetimi 

• Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerini 

planlanması ve/veya icrası. 

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN 3.KİŞİLERE AKTARILMASI  

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı 

halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda;   

Şirket, faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için gerek duyulması halinde , 

1. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Şirketi (çalışan sıfatındaki veri sahiplerine ait kişisel veriler) 

2. Bankalar  

3. Hissedarlar 

4. Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (ticari faaliyetler kapsamında kanunen veya işin 

yapımı için zorunlu olması halinde) 

5. İş Ortakları(ticari faaliyetler kapsamında kanunen  veya işin yapımı için zorunlu olması halinde) 

6. Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları  
 

7. Şirketimiz ile arasında Danışmanlık Sözleşmesi Bulunan Şirketler 

 
9.  KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 

 

Elde ettiğimiz kişisel veriler, şirketimizin ticari faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla, 

uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz 

konusu kişisel verilere ilişkin işleme faaliyetler kapsamında, şirketimiz tarafından kişisel verilerin 



 
korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen 

yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.  

 

İlgili mevzuatlar uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya 

zorunlu tutulan haller müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi 

durumunda veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin söz konusu 

yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri 

getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.  

 

Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili 

kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanununda düzenlenen genel 

zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir. Bu saklama sürelerinin 

belirlenmesinde kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin zamanaşımı 

süreleri geçse dahi daha önce Şirket aleyhine yöneltilen benzer hak ve talepler de göz önüne 

alınarak belirlenecektir. Bu kapsamda saklanan kişisel veriler yalnızca hukuki uyuşmazlıklarda 

kullanılması gerektiğinde kullanılacak, başka herhangi bir amaç için bu verilere erişim 

sağlanmayacaktır. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, 

yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir. 

 

 

10. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ 
USULLERİ 

 
Şirket tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili Kanun ve 

Yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7 inci maddesi 
hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve 
belirlenen saklama sürelerinin sonunda ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve 
belirlenen periyodik imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya 
anonimleştirme) ile imha edilmektedir. 

 
Şirket, tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi aşamasında; kişisel 

veriler fiziksel olarak yok edilmesi, yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve 
gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak 
şekilde silinerek yok edilir. 

 
Şirket tarafından ayrıca kişisel verilerin niteliğine göre maskeleme, toplulaştırma, 

veri  
türetme ve karma teknikleri kullanılarak kişisel verilerin, başka verilerle 

eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 
ilişkilendirilemeyecek hâle getirilerek anonimleştirilir. 

 
Şirket kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin 

olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle 
belirlenecek usul ve esasları da göz önünealacaktır. 

 
 

11.  VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 



 
 

Şirketimiz tarafından işbu Politika’da yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere 

ilişkin  KVKK’nın 11. maddesinde veri sahipleri için tanınan hakların kullandırılması konusunda 

gerekli önlemler alınmıştır. Kişisel verisi işlenen veri sahibinin hakları şunlardır:  

 

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,  

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  

f) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

g) Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme.  

 

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, işbu aydınlatma metninin1 no’lu ekinde bulunan veri 

sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliği tespit edici gerekli belgeler ile birlikte 

şirketimiz iletişim adreslerine, posta, e- posta yahut iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla ileterek 

kullanabilirler. Formun doldurulması yahut şirketimize gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler, 1 

no’lu ekte bulunan başvuru formunda yer almaktadır. şirketimiz , ilgili başvurulara yönelik cevabı 

fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Aşağıda verilen tabloda başvuru yöntemleri ve adresler açıkça belirtilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirketimiz, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz 

tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin 

taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, şirketimiz tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut 

belge talep edilebilecektir. 

 

Şirket tarafından başvuru ve talebin red edilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 
süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği 
tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün 
içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkıvardır. 

 

 

12. VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ  

BAŞVURU 

YÖNTEMİ 
BAŞVURU ADRESİ BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BİLGİ 

Şahsen 

Kızılırmak 
Mahallesi Ufuk 

Üniversitesi Cad 
8/47 

Çankaya/Ankara 

Başvuru Sahibinin aşağıdaki başvuru adresine bizzat 

gelerek, kimliğini tevsik edici belge ile başvuru yapması 

mümkündür. 

Noter 

Vasıtasıyla 

Tebligat İle 

Tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır. 

İadeli Taahhütlü 

Mektup İle 

Kimliğinizi tespit edici belgeler eklenmelidir ve tebligat 

zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında 

Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır. 

E-posta Yolu İle 
fatmab@akturk.co

m.tr 

Başvuru Sahibi tarafından, E-posta’nın konu kısmında 

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi 

yer almalıdır. 



 
İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Aktürk Yapı 

Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketitarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi 

kişilere hitaben düzenlenmiştir.  

 

 

Ticari Unvan: Aktürk Yapı Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi 

Adres : Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Cad 8/47 Çankaya/Ankara 

Mersis No  : 0043002064200012 

Telefon No : 0312 232 29 16 

Faks No :0312 230 84 51 

 

 


