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“Mescioğlu Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.” (“Şirket”) olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler 

dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun 

tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından 

emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

 1-KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, 

Kişisel verileriniz, Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu 

kapsamda Şirketimizin sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. 

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

 

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nun 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer 

alan amaçlarla işlenebilmektedir: 

 Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine 

getirilmesi için Şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu 

doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, 

 Şirketimizin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve 

uygulanması, 

 Şirketimizde insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, 

 Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olduğu   gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin 

sağlanması, 

 Şirketimizin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması, 

 Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi, cari kart oluşturulması ve ödeme / tahsilat 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

 Tedarikçi adına düzenlenen senet veya çeklerin teslim alınması ve ciro edilmesi yoluyla 

ödenmesinde kullanılan bilgiler, 

 İşçiye ihtiyaç duyulması halinde hizmet alınması, 

 Onaylı tedarikçi ve müşteri listesi oluşturulması, 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde 

kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme 

amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.mescioglu.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Mescioğlu 

Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir. 

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

 

Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket’in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki 

içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket’in ortağı olan şirket ve 

onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir. 

 

http://www.mescioglu.com.tr/
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4-YURT DIŞINA VERİ AKTARIMI 

 

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nun 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza 

temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin 

edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) 

tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde 

yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki 

ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım 

açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.  

5-KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI 

 Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nun 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir; 

 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, 

 KVK Kanunu’nun 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, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 

talep etme haklarına sahiptir. 

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, kvk@mescioglu.com.tr adresine e-posta yoluyla veya 

Mutlukent Mahallesi 1920. Cadde No:65 Ümitköy-Çankaya/ANKARA adresine iadeli taahhütlü mektup 

vasıtasıyla başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz. 

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

sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 
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