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E ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TARAFINDAN 

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN  

AYDINLATMA METNİ 

 

1. Kişisel veri nedir, kim işler? 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 3. maddesi 

uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi 

ifade eder.  E Asansör Yürüyen Merdiven Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”), KVK 

Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVK Kanunu’na uygun olarak 

kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve 

aktarabilecektir. 

 

2. Kişisel verileriniz hangi amaç ile işlenebilir? 

Şirket olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, müşterilerimizin 

hizmetlerimizden faydalanabilmesi, ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve 

verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek, pazar araştırmaları ve 

istatiksel çalışmalar yapabilmek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı, 

hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak, kurumsal iletişimi sağlamak, 

şirket ile iş ilişkisinde bulunan kişiler ile irtibat sağlamak, sizlere daha iyi hizmet standartları 

oluşturabilmek, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması her türlü şikayetinizi 

değerlendirmek ve işleme almak, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet 

sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek için Şirketimiz kişisel bilgilerinizi toplayabilir ve bu 

kapsamda işleyebilir. 

Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Şirketimiz kişisel verilerinizi, açık rızanıza 

istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya 

ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru 

menfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte 

ve saklamaktadır. 

3. İşlenen kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilir? 

Toplanan kişisel verileriniz;  

 Şirket tarafından yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
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 İş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel/kanuni/işletmesel faaliyetlerin 

yürütülmesi, şirketimiz sosyal hizmet ve olanaklarından faydalanmanızı sağlamak, 

 Şirketimizin, Hissedarlarımızın, Şirketimizle ve Hissedarlarımız ile iş ilişkisi kurmuş 

veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,  

 Hissedarlardan hukuki ve ticari konularda destek alınması,  

 Şirketimiz ve Hissedarlarımızın insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin 

planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla;  

a) Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine, 

b) Hissedarlarımıza (Şirket Yetkililerine), 

c) Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,  

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca aktarılabilecektir. 

 

4. Kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeple, hangi yöntemle topluyoruz ve hangi 

süre ile saklıyoruz? 

Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan 

kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; bu nedenle, sayılanlar ile sınırlı olmamak 

kaydıyla, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, 

üyelerimizin, internet sitesi, santral, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş 

iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki 

yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş 

ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, 

sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen 

hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle 

kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır. 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler 

tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen 

yöntemlerle toplanabilir; 

• İnternet sitemizde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formu, 

• Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş 

olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, 

• Çalışanlarımız, müşteri hizmetleri kanallarımız, 
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KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç 

ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü 

kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek 

veya anonim hale getirilecektir. 

 

5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir? 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca; 

 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 verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 

düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

 Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar 

çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme ve 

yok etme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

6. Veri sorumlusuna nasıl başvuracaksınız?* 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres 
Başvuru Gönderiminde 

Belirtilecek Bilgi 

Şahsen başvuru 

(Başvuru sahibinin 

bizzat gelerek kimliğini 

tevsik edici belge 

ile başvurması) 

HALKAPINAR MAHALLESİ 

1348 SOKAK NO:3 B 

Konak/İZMİR 

Zarfın üzerine “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

Noter vasıtasıyla 

tebligat 

HALKAPINAR MAHALLESİ 

1348 SOKAK NO:3 B 

Konak/İZMİR 

Tebligat zarfına “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 
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Güvenli Elektronik 

İmza kullanılarak 
esansor@hs01.kep.tr 

E-posta’nın konu kısmına 

“Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

Kayıtlı elektronik posta 

adresini kullanmak 

suretiyle 

 

 
 muhasebe@easansor.com.tr 

E-posta’nın konu kısmına 

“Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

*(Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin ayrıntılı bilgilendirme için http://easansor.com.tr web 

sitesini ziyaret edebilirsiniz.) 

 

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin 

olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel 

vekâletname bulunmalıdır.  

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek için 

ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek için, kişisel 

veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandırılacaktır. Ancak, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  


