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İşbu Halk Enerji Kişisel Verilerin Korunması- İşlenmesi Politikası ve Aydınlatma Metninde yer alan ve 

aşağıda adı geçen tüm firmalar bundan böyle kısaca ‘Halk Enerji’ olarak anılacaktır. 

 

Halk Enerji Yatırımları Üretim İnşaat Taahhüt Tic. Ve Sanayi A.Ş 

Teknologis Teknoloji Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş 

Karomad Enerji Üretim A.Ş 

Uluder Elektrik Üretim A.Ş 

Globaltürk Madencilik Enerji İnşaat Mühendislik A.Ş 
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AYDINLATMA METNİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI-İŞLENMESİ (KVKK) POLİTİKASI 

 

1. AMAÇ VE KAPSAM 

Hukuk düzenine uyum konusunda azami özeni göstermeyi geçmişinden bugüne benimsemiş olan Halk 

Enerji kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuata uyum açısından gerekli her türlü 

faaliyetin yürütülmesine ilişkin sistemleri kurmaktadır.  

İşbu Aydınlatma Metni ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

ve insan haklarına ilişkin ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere 

ilgili yasal mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde 

kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler 

hukuka  uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir. 

Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte 

ve korunmaktadır. 

 

2. HEDEF  

Halk Enerji KVKK Politikası ile bünyesinde bulunan kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve 

korunması konusunda farkındalığın oluşması hedefi doğrultusunda gerekli sistemleri oluşturmak ve 

mevzuata uyumunu temin etmek için gereken düzenin kurulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 

Aydınlatma Metni ve Halk Enerji Kişisel Verilerin Korunması-İşlenmesi Yönetmeliği, KVK Kanunu ve ilgili 

mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır. 
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3. TANIMLAR 

KVK Politikası’nda kullanılan ve önem teşkil eden tanımlar aşağıda yer almaktadır: 

Açık Rıza: 
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür 
iradeyle açıklanan rıza 

Anonim Hale Getirme: 
Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette 
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi 

Çalışan(lar): 
Halk Enerji bünyesinde ve tüm grup şirketlerinde, iştiraklerde ve 
ortaklıklarında çalışan tüm personeller 

Çalışan Adayı: 
Halk Enerji’ ye herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da 
özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Halk Enerji’nin incelemesine açmış olan 
gerçek kişiler. 

Halk Enerji Yatırımları Üretim İnşaat 
Taahhüt Tic. ve San. A.Ş.’ ye ait tüm 

grup şirketleri, iştirakleri ve 
ortaklıkları: 

Halk Enerji Yatırımları Üretim İnşaat Taahhüt Tic. Ve Sanayi 
A.Ş,Teknologis Teknoloji Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş 
Karomad Enerji Üretim A.Ş, Uluder Elektrik Üretim A.Ş ,Globaltürk 
Madencilik Enerji İnşaat Mühendislik A.Ş 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi 

Halk Enerji Çalışan Adayları: 
Halk Enerji ile hizmet akdi kurulmamış ancak kurulmak üzere Halk 
Enerji değerlendirmesine alınan kişiler 

Halk Enerji İş Ortakları Yetkilileri, 
Çalışanları: 

Halk Enerji’nin ticari ilişki içinde olduğu kuruluşların gerçek kişi 
yetkilileri, hissedarları, çalışanları 

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler ve çalışanlar 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 
olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, 
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale 
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi 
gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem 

KVK Kanunu: 
7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 
24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: 

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya 
diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, 
sağlık, cinsel hayat, kan grubu,ceza mahkûmiyeti ve güvenlik 
tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler 

Veri İşleyen: 
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel 
veri işleyen gerçek ve tüzel kişi 
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4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ 

4.1 Temel İlkelere Uygunluk 

KVKK 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru 

ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; 

ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme 

kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu ŞİRKET (Halk Enerji) tarafından aşağıda belirtilen amaçlar 

kapsamında işlenecektir. 

 

4.2 Kişisel Veri İşleme Şartlarına Uygunluk 

Halk Enerji kişisel veri işleme faaliyetlerini, KVK Kanunu’nun 5.maddesinde ortaya konulan veri işleme 

şartlarına uygun olarak şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Bu kapsamda, yürütülen kişisel veri 

işleme faaliyetleri aşağıda sıralanan kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde gerçekleştirilmektedir: 

 Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Varlığı: Veri sahibinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, 

özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o 

işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde, Halk Enerji tarafından kişisel veri işleme faaliyeti 

yürütülür. 

 Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Kanunlarda Açıkça Öngörülmüş Olması: Kişisel veri işleme 

faaliyetine ilişkin kanunlarda açıkça düzenleme bulunması durumunda, Halk Enerji tarafından, ilgili 

kanuni düzenleme ile sınırlı olarak kişisel veri faaliyeti açık rıza alınmadan işlenebilecektir / 

yürütülebilecektir. 

 Fiili imkânsızlık Nedeniyle Veri Sahibinin Açık Rızasının Elde Edilememesi ve Kişisel Veri 

İşlemenin Zorunlu olması: Kişisel veri sahibinin rızasını açıklayamadığı veya rızasına geçerlilik 

tanınmadığı hallerde, kişilerin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin 

işlenmesi zorunlu ise, Halk Enerji tarafından bu kapsamda veri işleme faaliyeti yürütülür. 

 Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili 

Olması: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olan hallerde, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise Halk Enerji tarafından veri işleme faaliyeti 

yürütülür. 

 Halk Enerji’nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Kişisel Veri İşleme Faaliyeti 

Yürütülmesinin Zorunlu Olması: Hukuka uygunluk konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyi 

Şirket politikası olarak benimsemiş olan Halk Enerji’nin hukuki yükümlülüğünün söz konusu olması 

durumunda, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülür. 



 
 

 Sayfa 7 / 13 
 

 Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi: Halk Enerji tarafından, ilgili kişinin kendisi 

tarafından alenileştirilen (herhangi bir şekilde kamuya açık olan) kişisel veriler alenileştirilme 

amacına uygun olarak işlenir. 

 Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

 Veri Sahibinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Şartıyla Kişisel Veri İşleme 

Faaliyetinin Yürütülmesinin Halk Enerji’nin Meşru Menfaatleri için zorunlu olması 

 

5. KİŞİSEL VERİ 

5.1 Kişisel Veri Kategorileri 

 

VERİ KATEGORİSİ KİŞİSEL VERİ 

KİMLİK 
Adı-Soyadı, TCKN, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Baba Adı, Anne Adı, Medeni 
Hal, Nüfusa Kayıtlı olduğu Yer, Ehliyet Fotokopileri, İmza 

İLETİŞİM 
Adres No, E-posta adresi, İletişim Adresi, Cep Telefon No, Telefon No, 
İkametgâh 

MÜŞTERİ İŞLEM Fatura, Senet, Çek bilgileri, Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, Müşteri Talimatları 

ÖZLÜK 
Bordro Bilgileri, Özgeçmiş Bilgileri, Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, 
Dava dosyasındaki bilgiler, 

HUKUKİ İŞLEM: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler 

MÜŞTERİ İŞLEM: 
Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki 
bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi 

FİNANS: 
Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, 
Malvarlığı bilgileri 

MESLEKİ DENEYİM: 
Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, 
Transkript bilgileri 

*SAĞLIK BİLGİLERİ: 
Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, 
Kullanılan cihaz ve protez bilgileri 

*CEZA MAHKÛMİYETİ ve 
GÜVENLİK TEDBİRLERİ: 

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler 

DİĞER Çalışan Adayı Bilgisi 

DİĞER Çalışan Aile Bireyleri ve Yakınlık Bilgisi 

DİĞER Eğitim Bilgisi  

 

*: Özel Nitelikli Kişisel Veri 
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5.2 Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemi ve Sebebi 

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Halk Enerji tarafından mevzuata ve Halk Enerji 

politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanır. Toplanan kişisel verileriniz, 

KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da 

işlenebilir ve aktarılabilir. 

5.3 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Kişisel verileriniz; 

 Halk Enerji İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Tasarlanması ve Yürütülmesi ana amacıyla; 

 Stajyer ve öğrenci temin, yerleştirmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, 

 İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, 

 Şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

 Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, 

 Çalışan çıkış işlemlerinin planlanması ve icrası, 

 Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

 Ücret yönetimi, 

 Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icrası, 

 Finans ve muhasebe işlerinin takibi, 

 Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, 

 Başvuru ve işe alım süreçlerinde aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, 

sonradan açılacak herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek, 

 Adayların niteliği, tecrübe ve ilgisinin pozisyona uygunluğunu değerlendirmek, 

 

 Halk Enerji’nin Yürüttüğü Faaliyetlerin Mevzuata ve Halk Enerji Politikalarına uygun olarak 

yerine getirilmesi için Halk Enerji bünyesinde iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların 

yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi ana amacıyla; 

 Finans ve muhasebe işlerinin takibi, 

 Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi, 

 Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,  

 İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi planlanması ve 

icrası,  

 İş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 
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 Şirketimizle elektrik enerjisi ticareti (santral vb.) veya belirli bir hizmet alım/satımı 

gerçekleştirmek amacıyla yapılmış olan anlaşmaya ilişkin sözleşmesel yükümlülüklerin yerine 

getirilebilmesi ve diğer yasal, idari veya sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

 Etkin bir paydaş hizmeti sunulması için soru, talep ve iddiaların yanıtlanması, paydaş hesabı ile 

ilgili sorunların tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilmesi, Şirket’in uygulamalarının 

ve hizmetlerinin tanıtılması, bildirilmesi, 

 Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

 Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, 

 Sözleşme Süreçlerinin yürütülmesi, 

 Ana işveren -  alt işveren ilişkisinde hukuki süreçlerinin yürütülmesi ve takibi, 

 Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, 

 Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, 

 Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, 

 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

 Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması, 

 Şirket’in hizmet/ürün alım politika ve süreçlerinin yönetilmesi, 

 Şirket’in birleşme, bölünme, tür değiştirme, kontrol değişikliği veya yeniden yapılandırma gibi 

işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi, 

 Paydaşlara uygun hizmetlerin belirlenmesi, hizmetlerin paydaşlara özel hale getirilmesi ve 

geliştirilmesi, 

 Mutabakat işlemlerinin yürütülmesi, 

 Faturalandırma süreçlerinin sağlanması, 

 Ödemelerin yapılması, 

 Ödemelerin takibi, 

 Faturaların paydaşlara tebliğ edilmesi ve borçlar hakkında bilgilendirme yapılması, 

 Şirket ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması, 

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak 

işlenebilecektir. 

Özel nitelikli kişisel verilerden Sağlık Bilgileri ve Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri kategorisinde 

ki kişisel verileriniz ise yine kişilerin açık rızası alınarak işlenmekte olup; 

Sağlık Bilgileri; 

 Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 

 Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, 

 Çalışanların iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, 

 Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, 
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 Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

 Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, 

 İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 İş faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 Sözleşme Süreçlerinin yürütülmesi, 

Ceza Mahkûmiyet ve Güvenlik Tedbirleri; 

 Faaliyetleri mevzuata uygun yürütülmesi, 

 Fiziksel mekân güvenliğinin temini  

Amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen özel nitelikli kişisel veri işleme şartlarına uygun 

olarak işlenebilecektir. 

Ayrıca; 

Halk Enerji (www.halkenerji.com.tr) adresine ziyarette bulunan site ziyaretçilerimizin herhangi bir 

kişisel verisi işlenmemekte/saklanmamaktadır. 

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde 

hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel 

nitelikli veriler, Veri Sahibinin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere 

aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan  

İdari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve 

sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir. 

Kişisel verileriniz, 

 Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen 

yetkilendirilmiş özel kişilere, 

 Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, 

 Şirket tedarikçileri ’ne, Şirket’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket’in ticari 

faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirket’e sunulmasını sağlamak amacıyla 

sınırlı olarak, 

 Şirket İştirakleri ’ne, Şirket’in iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin 

yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak, 

 Şirket’in grup şirketlerine, iştiraklere ve iş ortaklıklarına, 

 Birleşme, bölünme, devralma gibi durumlarda bahsi geçen durumlar sonucu ortaya çıkan 

şirket/şirketlere, 

 Kanuni yükümlülükler gereği şirkete hizmet veren denetim firmalarına, 

http://www.halkenerji.com.tr/
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İlgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir. 

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN/ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ 

SEBEBİ  

Kişisel verileriniz, şirketimizle yapmış olduğunuz ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermekte 

olup, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik olarak otomatik ve 

otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. 

Şirketimizle yapmış olduğunuz Sözleşme kapsamında ve bu süreçteki her aşamada verdiğiniz kişisel 

verileriniz, sözleşme ilişkisi devam ettiği müddetçe ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren ilgili 

mevzuatta öngörülen süreler boyunca tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle ve veri kayıt 

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenecektir.  

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; KVKK’nın 

5.maddesinin ikinci fıkrasının a,c,ç,e ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. 6446  

Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu olmak 

üzere yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin de yer alan 5.3 

maddesinde belirtilen amaçlarla Halk Enerji tarafından toplanmaktadır. 

Halk Enerji Çalışanları İçin 

Kişisel Verileriniz 4857. Sayılı İş kanununun 57. Maddesi gereğince özlük dosyasının oluşturulması 

hükmünü yerine getirmek amacıyla toplanabilmektedir.  

Çalışan Adayları İçin İse 

Kişisel veriler belirtilen yöntem ve vasıtalarla toplanmakta ve ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler 

içerisinde saklanmaktadır. Kişisel veriler aşağıda sıralanan yöntem ve vasıtalarla her türlü fiziki ve 

elektronik ortamda toplanabilir: 

 Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu aracılığıyla; 

 Adayların Şirket’e e-posta (@halkenerji.com.tr uzantısı olan tüm mail adresleri), kargo, referans 

ve benzeri yöntemlerle ilettikleri özgeçmişleri ve talepleri aracılığıyla, 

 Aday tarafından iletilen bilgileri teyit edebilmek maksadıyla yapılan kontroller ile Şirket tarafından 

yapılan araştırmalar sırasında toplanabilmektedir. 

 

8. VERİ SAHİBİNİN İLGİLİ KANUNDA BELİRTİLEN HAKLARI 

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin 

işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin 

işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt 

dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya 
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yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde 

öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 

11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme; işlenen 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. 

Veri Sahibi Başvuru Formu’na www.halkenerji.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

9. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN SONUÇLANDIRILMASI 

Veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini Şirketimize yazılı olarak veya KVK Kurulu tarafından 

belirlenen diğer yöntemler ile iletmeleri durumunda, Şirket veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 

13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde 

sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir. Veri sahipleri kişisel verilerine 

ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ doğrultusunda 

gerçekleştirmelidir. Şirket, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin 

başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. 

Şirketimiz ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını 

sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Veri sahibinin başvurusunun; 

diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin 

kamuya açık bir bilgi olması, alenileşmiş kişisel veri olması gibi durumlarda, Şirket tarafından gerekçesi 

açıklanarak talep reddedilebilecektir. 

 

9.1 Mevzuat Gereği Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları Dışında Kalan Haller 

 KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki hallerin KVK Kanunu’nun kapsamında olmaması 

sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün 

olmayacaktır:  

 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik 

güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek 

kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında 

işlenmesi.  

 Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve 

istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.  

 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya 

ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve 
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kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında 

işlenmesi. 

 Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı 

makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.  

 

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep 

etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır: 

 Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 

 Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 

 Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin 

yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.  

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının 

korunması için gerekli olması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


