
 

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ve Rıza Metni 

İşbu ilgilendirme ve Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca 

kaleme alınmıştır.  Kişisel verilerinizin güvenliği Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale 

Podium Avm Şubesi tarafından korunmaktadır. Tarafımızla ilişkili tüm kişisel verileriniz, 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza 

edilmekte ve işlenmektedir.  

www.podiumkirikkale.com.tr  adresinde yer alan web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve/veya Kırıkkale 

Podium Alışveriş Merkezi’ni ziyaret ettiğinizde Alışveriş Merkezimizde kullanılan kapalı devre 

kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar KVK 

Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirilmektedir.   

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere 

www.podiumkirikkale.com.tr  adresinde yer alan Gizlilik Politikası’ndan erişilebilmektedir. 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz? 

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 

amaçları çerçevesinde, 

 Sadakat Kart üyeliği, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve 

tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek, 

 Bunların faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma 

imkânı sunmak, 

 Genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından 

tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, 

 Etkinlikler ile ilgili içerikler ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi 

 Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi menfaat ve politikaları 

doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak 

 Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri 

ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek 

 Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi sponsorlarına, 

destekçilerine, iş ortaklarına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden 

tarafınızı haberdar etmek, 

 Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak, 
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 Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel 

verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer 

verilerle birlikte işleyebilmek, 

 Uygulama/aplikasyon yönetmek, 

 Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi tarafından muhafaza 

edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi 

muhafaza etmek üzere aktarmak, 

 Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak, 

 Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti 

gönderilebilmek, 

 Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi ve ilişkili 

şirketleri/kuruluşları tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile 

Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi ve ilişkili 

şirketleri/kuruluşları web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) 

yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler 

ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb.ni 

bildirmek, 

 Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin 

yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve 

 KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla, 

 Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi ve ilişkili 

şirketleri/kuruluşları ile aşağıdaki maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler 

tarafından işlenebilmektedir. 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz? 

KVKK ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından 

öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişise l veri 

işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Elif Grup Gayrimenkul 

İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı 

ortaklıklar da dahil olmak üzere Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi 

ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve 

ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması 

amaçları dahilinde bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya 

tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir. 

Kişisel verileriniz hangi yöntemle toplanır? 

Faaliyetlerimiz kapsamında işlenen kişisel veri ve\veya özel nitelikli kişisel verilere ilişkin açık 

rızalarınız, danışmamız, mobil uygulamamız, etkinlik kayıt formlarımız, kampanya katılım 

formlarımız, şubelerimiz, internet sitemiz, karşılıklı görüşmeler, sadakat kart formları, tedarikçi 

bildirim formları, cari hesap formları dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, 

yazılı ya da elektronik ortamda otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanır. 



Bu doğrultuda açık rıza beyanlarının toplanması üzerine, internet sitemiz vasıtası ile elde edilen 

kişisel veri ve\veya özel nitelikli kişisel veriler işlenecek, hizmetlerimizin amaçları doğrultusunda 

yasal sürelerde saklanacak ve gerekli görülmesi halinde 3. kişilere aktarılacaktır. 

  

Bu kapsamda Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size 

uygun ürün, avantaj veya kampanyalardan vb uygulamalardan yararlanabilmeniz, genel 

bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesini ve bu 

doğrultuda kişisel bilgilerinizin, Şirketimiz tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, 

kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, 

elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli 

bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman 

tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini 

reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. 

Çerezler web sunucusu tarafından sabit diskinize taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan 

ufak metin dosyaları olup internet sitemizi ziyaretiniz ve internet uygulamamızı kullandığınız 

esnada çerezler, müşteri/kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; kullanımı ve 

ziyaret verileri ile ilgili bilgi verir. Bu doğrultuda çerezler içerisinde kişisel veya hassas kişisel 

verileriniz saklanmamakta olup başka uygulamalar veya kişiler ile paylaşılmamaktadır. 

Son olarak ise, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İş sağlığı mevzuatı ayrıca güvenlik tedbiri 

amacıyla ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere hukuki 

yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere şubelerimiz güvenlik nedeniyle kapalı devre video 

sistemi ile izlenmektedir. İlgili kayıtlar ilişkili hizmetlerin amaçları doğrultusunda yasal süreler 

içerisinde tutulmakta ve gerektiğinde Şirketimizin veri sorumlusu sıfatından doğan hukuki 

menfaati nedeniyle ve kanunlarda öngörülen hallerde talep edilmesi durumunda adli merciler ile 

paylaşılmaktadır. 

4. KVKK kapsamında haklarınız nelerdir? 

KVKK’nın 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin; 

• İşlenip işlenmediğini öğrenme, 

• İşlenmişse bilgi talep etme, 

• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

• Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar 

çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme*, 

• Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

• Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme, 

• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme hakkına sahipsiniz. 



Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre KVKK’nın 13. maddesi uyarınca en 

kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin 

Şirketimiz için ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından 

belirlenecek tarifede ki ücret talep edilebilecektir. 

(*) Sizlerle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin evrakın saklanmasına dair ilgili 

mevzuat kapsamında yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya 

yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin 

sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir. 

Talepleriniz için bizimle iletişime geçmek isterseniz 

KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya 

da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren imzalı 

dilekçeniz ile Bağdat Cad. Erenler Mah. No.6 Yahşihan-KIRIKKALE adresine kimlik doğrulama 

ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@podiumkirikkale.com.tr  kayıtlı 

elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Veri İşleme ve Paylaşım Beyanı 

Verilerimin işlenmesinden önce yeterli ve detaylı şekilde bilgilendirildiğimi, aydınlatıldığımı, bu 

nedenle özgür irademle bu hususlara muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Veri 

sorumlusu Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi ile paylaştığım 

kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin (“Kişisel Veri/ler”), Elif Grup Gayrimenkul 

İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi’nin pazarlama faaliyetleri doğrultusunda Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesi, toplanması, 

kullanılması, arşivlenmesi, grup şirketlerinin bu bilgileri birbirleriyle veya daha iyi hizmet 

verebilmek için işbirliği içerisinde olduğu üçüncü kişiler ile paylaşması ve kanunların öngördüğü 

veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca yurtiçinde ve/veya gerekli güvenlik şartlarının 

sağlanması kaydıyla yurtdışında saklamasına ve/veya yurtdışına aktarılmasına açıkça izin 

verdiğimi ve tarafıma erişilmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğradığım konusunda talepte 

bulunmayacağımı, Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi ve grup 

şirketlerini sorumlu tutmayacağımı; aksini bildirmediğim sürece verdiğim bu onayın tüm grup 

şirketleriniz açısından geçerli olacağını kabul ve beyan ederim. 
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