EREN İNŞAAT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. AMAÇ
AHTAM Teknoloji A.Ş. (Eren İnşaat) olarak, kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine
son derece önem vermekteyiz. Bu bilinçle konu hakkındaki en güncel yasal düzenlemeleri
düzenli ve sürekli olarak takip etmekte ve mevzuatın öngördüğü tüm tedbirleri alarak yasal
haklarınızın en üst düzeyde korunuyor olduğundan emin olmak istemekteyiz. Bu hakların
sizin tarafınızdan da biliniyor olmasına gösterdiğimiz özen gereğince web sitemizdeki
“ereninsaat.com” kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metnini
dikkatlice okumanızı talep ve rica ederiz. Bu politikanın amacı Eren İnşaat’ın kişisel verileri 7
Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na (KVKK) uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için
izlenecek yöntem ve ilkeleri düzenlemektir.
2. KAPSAM
Bu politika, Eren İnşaat tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına
yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır. Bu politika; müşterilerimizin, potansiyel
müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin,
ziyaretçilerinin, işbirliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve
üçüncü kişilerin işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Bu politika, Eren İnşaat tarafından,
tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde, ilgili diğer veri
prosedürleri ile birlikte uygulanmaktadır.
3. POLİTİKANIN UYGULANMASI
Bu Politika, ilgili mevzuatlar çerçevesinde ortaya konulan kuralların Eren İnşaat uygulamaları
kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesi ile oluşturulmuştur. Eren İnşaat, KVKK’da
öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıkları
tamamlamıştır. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için
Eren İnşaat tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Kişisel verilerin
işlenmesinde Eren İnşaat’ın benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun hareket
edilmektedir.
Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza etme,
Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
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Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında,
ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.
4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
Eren İnşaat, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel
verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde
güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde
kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Eren İnşaat, kanunlarda öngörülen veya kişisel
veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmekte ve kişisel
verilerin işlenmesi sırasında gereken teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
A. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi
a. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Eren İnşaat; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel
güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Eren İnşaat, bu kapsamda kişisel
verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın
gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.
b. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Eren İnşaat; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate
alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.
c. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Eren İnşaat, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak
belirlemektedir. Eren İnşaat, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için
gerekli olan kadar işlemektedir.
d. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Eren İnşaat, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde
işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel
verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.
e. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza
Etme
Eren İnşaat, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli
olan süre kadar muhafaza etmektedir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması halinde kişisel veriler Eren İnşaat tarafından silinmekte, yok edilmekte veya
anonim hale getirilmektedir.
B. Kişisel Verilerin Kişisel Veri İşleme Şartlarından Bir veya Birkaçına Dayalı ve Bu Şartlarla
Sınırlı Olarak İşlenmesi
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Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine
dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve
ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel
veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Eren
İnşaat, bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda
öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Kişisel veri sahibinin açık rıza
vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki
dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin
varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı
aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı
kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri
olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır. Eren İnşaat tarafından kişisel verilerin
işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme
faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak
hareket edilmektedir. Belirtilen şartlar şöyledir:
Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Eren İnşaat’ın Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
5. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
6698 sayılı KVKK ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak erişildiğinde kişilerin
mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler;
ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve
kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Eren İnşaat tarafından,
KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel
verilerin korunmasında hassas davranılmaktadır. Bu kapsamda, Eren İnşaat tarafından,
kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler
bakımından özenle uygulanmakta ve Eren İnşaat bünyesinde gerekli denetimler
sağlanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi
yasaktır. Yukarıda sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda
öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Eren İnşaat, özel nitelikli
kişisel verileri sadece ilgili iş amaçlarıyla veya ilgili kişinin açık rızasının olduğu amaçlar için
kullanacaktır. Hangi nedene dayanırsa dayansın, işleme süreçlerinde daima genel veri
işleme ilkeleri dikkate alınır ve bu ilkeler ile Eren İnşaat’ın ilgili politika ve prosedürlerine
uygunluk sağlanır.
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6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Eren İnşaat, yürürlükteki kanunlar ve bilgi güvenliği ile ilgili olarak veri sahiplerini, kişisel
verilerinin kullanımı ile ilgili aydınlatır. Eren İnşaat, kişisel verilerin neler olduğunu ve bu
verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin neler olduğunu tespit eden bir risk
analizi yapmaktadır. Eren İnşaat, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu
kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak
erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini
sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri
yapmaktadır.
A. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
Eren İnşaat, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, risk düzeyine,
teknolojik imkânlara göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Eren İnşaat, kişisel verilerin
tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka
şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri alır. Eren
İnşaat, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri
yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Eren İnşaat’ın iç işleyişi kapsamında
raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
B. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler
Eren İnşaat, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan
yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri
sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan Olay Yönetim Prosedürünü yürütmektedir.
7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Eren İnşaat tarafından, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak
işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Şirketimiz
tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel
veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Eren İnşaat bünyesinde gerekli denetimler
sağlanmaktadır. Bu kapsamda alınan bazı tedbirler şunlardır; Özel nitelikli kişisel verilerin
güvenliğine yönelik Bilgi Güvenliği yönetim Sistemi kapsamında prosedürler çerçevesinde
çalışma yöntemleri hazırlanmış ve uygulanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik, Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli
kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilir, gizlilik sözleşmeleri yapılır,
verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak
tanımlanır, Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilir, görev değişikliği olan ya da işten
ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılır ve bu kapsamda, veri sorumlusu
tarafından kendisine tahsis edilen envanter iade alınır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği,
muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise veriler kriptografik
yöntemler kullanılarak muhafaza edilir, kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda
tutulur, veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak
loglanır, verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilir ve
gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılır ve/veya yaptırılır, test sonuçları kayıt altına
alınır. Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri
yapılır, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yapılır/yaptırılır, test sonuçları kayıt
altına alınır. Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama
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sisteminin kullanımı sağlanır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya
erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise, özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine
göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara
karşı) alındığından em n olunur, bu ortamların f z ksel güvenl ğ n n sağlanarak yetk s z g r ş
çıkışlar engellenir. Muhafaza konusunda hizmet alınan taraflarla Kişisel Verilerin korunması
kapsamında gerekli kuralları içeren hizmet sözleşmesi yapılarak, sözleşme şartlarına uyum
denetimlerle takip edilir. Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa, verilerin e-posta yoluyla
aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta
(KEP) hesabı kullanılarak aktarılır, taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla
aktarılması gerekiyorsa kriptografık yöntemlerle şifrelenir ve kriptografık anahtar farklı
ortamda tutulur, farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa,
sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilir.
Verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da
yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınır ve evrak “gizlilik
dereceli belgeler” formatında gönderilir.
8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
A. Kişisel Verilerin Yurtiçine Aktarılması
Eren İnşaat hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik
önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü
kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir.
Eren İnşaat tarafından KVKK m. 8’de öngörülen şartlarda ve gerekli teknik ve idari önlemler
alınarak aktarılmaktadır. Eren İnşaat tarafından KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak
kişisel verilerin aktarıldığı kişi grupları, kişisel veri sahibine bildirmektedir.
B. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
Eren İnşaat, hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik
önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü
kişilere aktarabilmektedir. Eren İnşaat bu doğrultuda KVKK m. 9’da öngörülen düzenlemelere
uygun hareket etmektedir.
9. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRELERİ
Eren İnşaat, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu
mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca
saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler
şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Eren İnşaat’ın uygulamaları ve
ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra
hazırlanmış olan Veri Saklama, Maskeleme, Anonimleştirme ve Silme Politikası
doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin
işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de
sonuna gelinmişse, kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi
veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi
amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri
sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen
daha önce aynı konularda Eren İnşaat’a yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak
saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka
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amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili
kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra
kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Eren İnşaat, Türk
Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVKK’nın 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili
kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Eren İnşaat’ın kendi kararına istinaden veya kişisel veri
sahibinin talebi üzerine kişisel veriler hazırlanmış olan Veri Saklama, Maskeleme,
Anonimleştirme ve Silme Politikası doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim
hale getirilmektedir. Eren İnşaat’ın mevcut ve potansiyel müşterileri, iş ortakları, taşeronları,
ziyaretçileri, şirket çalışanları, çalışan adayları, işbirliği içinde bulunulan kurum çalışanları ile
ilgili üçüncü kişilere ait kişisel verilerin saklanması maskelenmesi, anonimleştirmesi ve
imhası standartlarının ilgi kanunlar uyarınca belirlenmesi amacıyla Veri Saklama,
Maskeleme, Anonimleştirme ve Silme Politikası hazırlanmıştır. Politikadaki hüküm ve
prensipler, her türlü verinin ilgi mevzuat, kanun, yönetmelik ve ihtiyaçlar uyarınca kimliği
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecek nitelikte olan ve fiziksel ve dijital
ortamlarda bulunan her türlü bilgi ve belgeyi ve bunlarla ilgili alınan saklama maskeleme
anonimleştirme ve imha prensiplerini kapsar.
10. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMASI
Eren İnşaat, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine
gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak gerekli
kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri aşağıda
sıralanan haklarına ilişkin taleplerini ereninsaat.com adresinde bulunan “ilgili kişi başvuru
formu”nda yazılı olan şekliyle Eren İnşaat’a iletmeleri durumunda Eren İnşaat talebin
niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Eren İnşaat
tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri KVKK
m. 11 kapsamında;
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 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,

6

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER
Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı
dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri
süremezler: Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin
yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı
konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi. Kişisel verilerin resmi
istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla
işlenmesi. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil
etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü
kapsamında işlenmesi. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini,
kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki
verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari
faaliyetler kapsamında işlenmesi. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya
infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. KVKK’nın 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın
giderilmesini talep etme hakkı hariç, 8.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler: Kişisel veri
işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. Kişisel veri
sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. Kişisel veri
işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin
yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. Kişisel veri
işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının
korunması için gerekli olması.
12. YÜRÜRLÜK
Eren İnşaat tarafından düzenlenen bu Politika yayınlandığı tarih itibariyle geçerli ve doküman
yönetim sistemimizin bir parçası olarak sürekli güncel halde tutulmaktadır.
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