
 

BEST FOR ENERGY PROJESİ 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ 

1. Amaç  

BEST For Energy (Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi) Projesi, İzmir Kalkınma 
Ajansı (İZKA) tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla yürütülmektedir. 
Proje faaliyetleri, yüklenici konsorsiyumun lideri sıfatıyla DAI Human Dynamics tarafından 
uygulanmaktadır. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 
gerçekleştirilmektedir. 

BEST For Energy Projesi kapsamında gerçekleştirilen toplantı, faaliyet ve organizasyon katılımcılarına 
ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat hükümlerine 
uygun şekilde işlenmesi amaçlanmaktadır.  

Toplantı/faaliyet/organizasyon katılımcısı olmanız sebebiyle bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya 
haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verilerinizin BEST For Energy Projesi’nin tarafları olan 
İzmir Kalkınma Ajansı, Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, DAI Human Dynamics tarafından "Veri 
Sorumlusu" sıfatıyla,  

• İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, 

• Bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, 

• KVKK'da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz. 
 

Aydınlatma Metni ile BEST For Energy Projesi tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK'da yer alan 
ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir. 

2. Toplantı/Faaliyet/Organizasyon Katılımcılarının Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü 

BEST For Energy, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda 
işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu 
Aydınlatma Metni, BEST For Energy tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır.   

BEST For Energy tarafından toplanan ve kullanılan, toplantı, faaliyet ve organizasyon katılımcılarına ait 
kişisel veriler özellikle şunlardır: 

• Ad-soyad, unvan, adres, e-posta adresi, fotoğraf, cep telefonu numarası, iş telefonu numarası, 
ses ve görüntülerin yer aldığı video/fotoğraf, özgeçmiş bilgiler  

• Firma adı, firma web sitesi adresi, firma adresi, firma telefonu, firmanın kurumsal e-posta 
adresi, firmanın ürünleri, firmanın faaliyet gösterdiği ve faaliyet göstermeyi planladığı sektör  

• Firmanın strateji, üretim, pazarlama, finansman, ar-ge, insan kaynağı gibi kurumsal bilgi ve 
veriler  



 

Tarafımıza ibraz etmiş olduğunuz veriler, fiziksel veya elektronik ortamda elde edilen her türlü bilgi 
belge ve doküman aracılığı ile ve kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar 
aracılığıyla toplamaktadır. 

3. Kişisel ve Kurumsal Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler 

Kişisel verileriniz; yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak 
aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, açık 
rızanızın bulunduğu durumlarda ve KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak, 
kanunlar tarafından açıkça öngörüldüğü hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 
halinde, BEST For Energy’nin hukuki yükümlülüklerine yerine getirmesi amacıyla, bir hakkın tesisi, 
kullandırılması veya korunması amacıyla veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 
kaydıyla işlenmektedir. 

Kişisel verileri işleme amaçları aşağıdaki şekilde olup, proje çıktıları ve mevzuattan kaynaklanan 
yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir: 

• Sektörel ve firma bazlı analizlerin yapılması ve strateji geliştirilmesi 

• Konferans, seminer, toplantı, çalıştay, atölye, eğitim, danışmanlık, iş görüşmesi, yurtdışı ziyaret 
vb faaliyetlerin düzenlenmesi 

• Sanal/online konferans, seminer, toplantı, eğitim, danışmanlık, iş görüşmesi vb faaliyetlerin 
düzenlenmesi  

• Basın, haber ve iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve sosyal medya/kamuoyu duyurularının 
yapılması, iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim bilgilerinin güncellenmesi 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan 
makul süre ve durumda kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

4. Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması 

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK'nın  8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş 
olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde bulunan üçüncü kişilere 
aktarılabilmektedir. 

Kişisel verileriniz, proje kapsamında hazırlanacak rapor, bilgi notu, broşür vb basılı ve dijital mecralara, 
talep halinde bilgi verilmesi amacıyla heyet toplantısına katılacak üyeler ve diğer katılımcılara, resmi 
kurum ve kuruluşlar ve yurtdışı muhatap kurumlara, iş görüşmeleri/resmi kurum ziyaretleri gibi 
etkinliklerin organize edilmesi ve yürütülmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili resmi kurumlara, 
etkinlik ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi kapsamında ulaşım, konaklama, eşleştirme 
işlemlerinin yapılması amacıyla ilgili tedarikçi firmaya, sanal/online platformlarda düzenlenen 
toplantı/seminer/webinar/tanıtım/buluşma gibi etkinliklere katılım sağlanması, ilgili işlemlerin 
yürütülmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki etkinlik katılımcılarına, basın, haber ve iletişim 
süreçlerinin yürütülmesi ve sosyal medya/kamuoyu duyurularının yapılması amacıyla yurtiçi ve 
yurtdışındaki basın, sosyal medya platformları ve kamuoyuna ve sunucu hizmeti alınması nedeniyle 
yurtiçi ve yurtdışında bulunan sunuculara aktarılmaktadır. 

 



 

5. Sahip Olduğunuz Haklar 

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca, başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin 
taleplerde bulunabilirsiniz: 

• Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

• Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, 
yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri 
sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 
giderilmesini talep etme. 

Talebinizi; aşağıdaki formu kullanarak imzalanmış şekilde BEST For Energy Alsancak mah. 1476.sokak 
No:2B Aksoy Plaza K:8 D:14 Konak/İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile teslim edebilir veya 
contact@bestforenergy.org e-posta adresimize iletebilirsiniz. 

BEST For Energy, KVKK'dan doğan taleplerinizi KVKK'nın 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine 
göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, 
ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. 

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu 
hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. 
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BAŞVURU FORMU 

Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:  
İsim:  
Soy isim:  
TC Kimlik Numarası:  
Telefon Numarası:  
E-posta:  
Adres:  
 
Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 
…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Lütfen BEST For Energy ile ilişkinizi belirtiniz: 

Konferans, toplantı vb etkinliklere katıldım   

Analiz çalışmalarında    

Hizmetlerden faydalandım   

Diğer………………………………………….  

 
Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:  

Adresime gönderilmesini istiyorum.   

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.   

Elden teslim almak istiyorum.   

 
İşbu başvuru formu, BEST For Energy ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa işlenen kişisel verilerinizi 
eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim 
edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin 
bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki 
tespiti için ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı 
tutarız. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması 
ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı 
taleplerden dolayı mesuliyet kabul edilmeyecektir.  
 
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)  
Adı Soyadı :  
Başvuru Tarihi :  
İmza : 


