
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ETKİNLİK AYDINLATMA METNİ 

 

1. Veri Sorumlusu 
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem 
gereğince kişisel verilerinizin, web sitemizde “www.akenerji.com.tr” adresinde yer alan kişisel verileri 
işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metninde yer alan koşul ve şartlarda 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmekte olduğunu bilginize sunarız. 
 
2. Dayanak 
Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bu metin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20/3. maddesinde belirtilen 
temel haklar başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesi ile 
10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine ve kişisel verilerin korunması 
alanını düzenleyen ilgili tüm mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. 
	  
3. Veri Sorumlusu 
Akenerji Elektrik Üretim A. Ş.  
Şirket merkez adresi: Gümüşsuyu Mh. Miralay Şefik Bey Sk. Akhan No:15 Kat:3-4 Beyoğlu İstanbul 
 
4. İşlenen Kişisel Verileriniz 
 
Kimlik Verisi Adı Soyadı 
İletişim Verisi Adres, Telefon, E-Posta Adresi 
Mesleki Deneyim Verisi Mesleki Deneyimi, Eğitim Bilgisi, Mezun Olduğu okullar 
Görsel ve İşitsel  Kayıtlar Kişinin Fotoğrafı, kamera kaydı, ses kaydı 
Dernek Üyeliği Verisi Üye Olduğu Dernek Bilgisi 
 

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 
Şirketimizin çeşitli etkinlikleri sürecinde işlenen yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel verileriniz; 
Şirketimizin İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi ile Sponsorluk 
Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında, kamuoyunun ve ilgili herkesin (çalışanlar, hissedarlar, iş ilişkisi 
içinde bulunduğumuz tüm paydaşlar) bilgilendirilmesi, şirketimizin marka değeri ile tanıtım ve itibar 
güçlendirme çalışmalarının yapılabilmesi  ile KVKK kapsamında hukuki yükümlülüğümüzü yerine 
getirebilmek amacıyla Aydınlatma Metni kaydının alınması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 
 
6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar 
Bu kapsamda 4. Maddede sayılan, işlenen kişisel verileriniz; bu konuda çalışılan tedarikçilerimizle 
(reklam/iletişim/sosyal medya ajansları ve tüm medya organları) ve sosyal medya hesaplarımızda, basın 
bülteni, röportaj yoluyla herkese açık olarak paylaşılabilecektir. 
 
5. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Etkinlik esnasında işlenen kişisel verilerinizi her türlü elektronik kayıt cihazları (fotoğraf makinası, kamera, 
mikrofon vb.) aracılığı ile ve yazılı, sözlü/yüz yüze topluyoruz. Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki 
sebebi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza ilkesine 
dayanıldığını belirtmek isteriz. 
 



 
6. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları 
Bu konudaki ayrıntılı açıklama web sitemizde “www.akenerji.com.tr” adresinde yer almakla birlikte 
kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla şirket merkez adresimiz olan Gümüşsuyu Mh. Miralay Şefik Bey Sk. 
Akhan No:15 Kat:3-4 34437 Beyoğlu İstanbul” adresine web sitemizde bulunan “İlgili Kişi Başvuru 
Formu”nu  doldurarak elden şahsen veya iadeli taahhütlü Posta ile veya Noter vasıtasıyla yazılı olarak veya 
“akenerjiuretim@hs02.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine imzalı veya mobil imzalı talebinizi 
göndererek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;  
 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
• Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
• Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme, 
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın 

giderilmesini talep etme. 
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