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EVD ENERJİ YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZ.SAN.VE TİC.A.Ş (EVD ENERJİ ) olarak,  

çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, müşterilerimiz, internet 

sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımız ve sair üçüncü kişiler dâhil gerçek kişilerin kişisel verilerinin, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası m.20 ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası 

sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, ilgili 

mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanmasının 

sağlanması önceliğimizdir. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile Firmamız tarafından kişisel verilerin 

korunması ve işlenmesinde esas alınan kurallar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(KVKK) ve ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmektedir. 

Firmamız kişisel verilerin korunmasını, KVKK kapsamında işbu politika metninde belirtmekte ve 

uygulamaktadır.  

 
 

EVD ENERJİ : EVD ENERJİ YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZ.SAN.VE TİC.A.Ş 

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüde yer 

bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı, 

Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli 

veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini, 

Çalışan:  EVD ENERJİ personelini, 

Çalışan adayı: EVD ENERJİ’ye iş başvurusunda bulunmuş olan kişi ya da kişileri, 
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Kişisel veri sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri, 

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

 Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, 

veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 

mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir 

veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 

depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, 

devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi 

veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri 

işleyen gerçek kişi veya tüzel kişiyi, 

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 

kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek kişi veya tüzel kişiyi, 

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu, 

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu, 

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’nu  

Politika:  EVD ENERJİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı ifade eder. 

 
 

Firmamız Kişisel verileri, KVKK ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak 

işlemektedir. 

 Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulur: 

i. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma:  

ii. Firmamız yasal mevzuat hükümlerine, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kişisel 

verileri işler. Kişisel veri sahiplerine bilgilendirmede bulunur. 

iii. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: 

iv. Firmamız işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olması için gerekli tedbirleri almaktadır. 
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v. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: 

vi. Firmamız sunmakta olduğu hizmet kapsamında gerekli olan kişisel verileri işlemektedir. 

vii. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: 

viii. Firmamız verdiği hizmet kapsamında belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için kişisel 

verileri işlemekte, amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olmayan kişisel veriyi almak, işlemek 

ve saklamaktan kaçınır. 

ix. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 

edilme: 

x. Firmamız yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak kişisel verileri saklamaktadır. Süre 

sonunda kişisel veriler silinmekte, anonim hale getirilmekte veya imha edilmektedir. 

xi. Firmamız Politikası  internet adresinde yayımlanmaktadır. Kişisel veri 

sahipleri erişimine açıktır. İşbu Politika ile yürürlükte bulunan mevzuat arasında çelişki olması 

halinde yürürlükte bulunan yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 

 
 

Firmamız kişisel verileri işlerken 6698 sayılı KVKK hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şartlara 

uymaktadır: 

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 

Kişisel veriler ancak veri sahibinin/ilgili kişinin açık rızası ile işlenir. Bu doğrultuda müşteri,  ziyaretçi 

vb. kişiler konuya ilişkin bilgilendirilir,  özgür iradeye dayalı açık rızaları alınır. 

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin 

işlenmesi mümkündür: 

i. Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

ii. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 

geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 

korunması için zorunlu olması. 

iii. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

iv. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

v. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

vi. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

http://www.evd.com.tr/
http://www.evd.com.tr/
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vii. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 
 

Firmamız 6698 sayılı KVKK ile belirtilen özel nitelikli kişisel verileri işlenmesinde belirtilen 

düzenlemelere ve kurallara uymaktadır. 

KVKK “ m. 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya 

diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 

mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli 

kişisel veri” olarak tanımlanmıştır. 

Firmamız özel nitelikteki kişisel verileri ; 

İlgilinin açık rızası ile işler, ancak söz konusu veriler kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık 

rızası aranmaksızın işlenir, 

Firmamız tarafından özel nitelikli kişisel veriler ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler 

alınmak kaydıyla işlenmektedir. 

 
 

Firmamız kişisel verileri, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlediği kişisel 

verileri ilgili mevzuat ve kişisel verileri işleme amacı doğrultusunda saklar. Öncelikle kişisel verilerin 

saklanması için süre olup olmadığını inceler bu süreye uygun davranır. Yasal süre bulunmaması 

halinde gerekli süre belirlenerek kişisel veriler bu süreye uygun olarak saklanır. Süre bittiğinde kişisel 

veriler silinir, yok edilir, anonim hale getirilir. 

 Bu kapsamda Firmamız bünyesindeki ilgili birimlere gerekli eğitimleri vermekte, farkındalığı 

sağlamaktadır.  
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Firmamız kişisel verileri, özel nitelikli kişisel verileri, KVKK’ da belirtilen 

düzenlemelere ve ilgili mevzuata uygun olarak  üçüncü kişilere(Kamu Kurum/Kuruluşları, iş ortakları, 

tedarikçi, sigorta firmaları, hakim ve bağlı firmalara, hissedarlarına, denetim firmalarına ve sair 

üçüncü kişilere) aktarabilecektir. 

 
Firmamız KVKK 12. Maddesine uygun olarak 

i. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, 

ii. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, 

iii. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, 

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri 

almaktadır. Bu kapsamda, denetim yapmakta/yaptırmakta, gerekli eğitimleri vermekte, raporlama 

yapmakta, iyileştirme faaliyetlerini sürdürmekte, kanuna uygun olmayan yollarla kişisel bilgilerin elde 

edilmesi halinde durumu en kısa sürede ilgili kişiye ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan 

sistemleri kullanmaktadır. 

 
Firmamız  tarafından Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında;  

i. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, 

ii. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 

iii. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 

iv. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 

ve KVKK m.11’de belirtilen haklar konusunda bilgi vermektedir. 

  
İlgili kişi, Kurul’un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere, kişisel verilerinize ilişkin hak 

taleplerinizi, kimliğinizi doğrulayıcı belgeleri (nüfus cüzdanı sureti vs.) başvurunuza eklemek 

suretiyle elektronik posta adresimize  veya 

kayıtlı elektronik posta adresimize; elektronik posta veya “Aydınevler Mh. Preveze Sokak  No: 9/1  

Maltepe/İstanbul” adresine posta yoluyla gönderebilirsiniz. 

İlgili kişi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin 

açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. 

mailto:info@atalian.com.tr
mailto:info@atalian.com.tr
mailto:evdenerji@hs01.kep.tr
mailto:evdenerji@hs01.kep.tr
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Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası 

adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin 

belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini 

içermesi ve başvuruya kimliği  tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her koşulda en geç 30 (otuz) gün 

içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların 

oluşması durumunda tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılır. 

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu 

olabilecektir. 

 
Kişisel veriler ile ilgili başvurular, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki hallerde reddedilebilir: 

i. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve 

istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,  

ii. Kişisel verilerin, ilgili kişinin özel hayatının gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya 

da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade 

özgürlüğü kapsamında işlenmesi, 

iii. İlgili kişi tarafından alenileştirilen kişisel verilerin işlenmesi, 

iv. Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması, 

v. Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istek içermesi ve 

vi. Başvuru usulüne uyulmaması. 

 
İşbu Politika’nın belirttiğimiz cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için başvuruların EVD ENERJİ  

KVK Başvuru Formu aracılığıyla yazılı ve ıslak imzalı olarak elden teslim, iadeli taahhütlü posta veya 

noter aracılığıyla gönderilme, ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri 

sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle yapılması 

gerekmektedir. 

Talep kabul edilir ise gerekli işlemler uygulanır ve başvuru sahibine yazılı veya elektronik ortamda 

bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda 

başvuru sahibine bildirilir. 
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Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi 

hallerinde; başvuru sahibinin, cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru 

tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır. 

 
İşbu Politika fiziki ve elektronik olmak üzere iki farklı ortamda saklanır. EVD ENERJİ internet 

sitesinde dokümanların güncel versiyonu yer alır. 
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