
 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası 

 

Gizlilik Sözleşmesi 

 

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız, 

Alışveriş Merkezimiz danışmasında ya da etkinlik-kampanya alanlarında alınan başvurular, 

tarafımıza ulaştırdığınız öneri/şikâyet formlarınız ve çerez kullanımları sırasında size ve talep 

ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, 

işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site 

vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda 

belirtilen şartları kabul etmektesiniz.  

Amaç 

Bu Politika; Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi ile ilgili olarak, 7 

Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlularına getirilen yükümlülüklere uyumun 

sağlanmasında benimsenecek temel ilkeler ve uygulama prensiplerinin belirlenmesi amacıyla 

oluşturulmuştur. 

Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, 

sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite 

politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel 

olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir.  

Bugüne kadar Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi olarak 

uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen 

veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin 

korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de 

şirketimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak 

benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Elif Grup Gayrimenkul 

İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi olarak taahhüt etmekteyiz.  

Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi 

korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.  

 

 



Toplanan Kişisel Bilgiler Hakkında 

• Anonim Bilgiler – Anonim Bilgiler, doğrudan doğruya kimliğin teşhis edilmesine yol açan kişisel 

bilgilerle birleştirilemez. Bu bilgiler, sitemizi geliştirmek için kullanılmakta ve kaynaklarımızı 

müşterilerimizin en çok beğendiği özelliklere yöneltmemizi sağlamaktadır. IP adresi, tarayıcı 

türü, alan adı ve siteye erişim süreniz ile ilgili bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler, şirket içi araştırma 

amaçlarımıza yönelik olarak kullanılmakta olup, bu site üzerinden gönderebileceğiniz ve 

kimliğinizin teşhis edilmesine yol açacak bilgilerden farklıdır. IP adresleri kişisel bilgilerle 

eşleştirilmemektedir. IP adresleri, çok nadir de olsa, web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek 

kötü niyet içeren ve cezai fiillerin caydırılması ve/veya önlenmesinde kullanılabilir. 

• Kimliğinizin Teşhis Edilmesine Yol Açan Kişisel Bilgiler www.podiumkirikkale.com.tr adresinde 

yer alan aşağıdaki formlar aracılığıyla, Kimliğinizin Teşhis Edilmesine Yol Açan Kişisel Bilgiler 

toplanmaktadır: 

 "Etkinliğe Katılım Kayıt" Formu – Bu formdaki bilgiler, www.podiumkirikkale.com.tr 

müşterilerini bilgilendirmek ve aktivitelere katılımda kayıt yapılması için kullanılmaktadır. 

 " İletişim" Formu – Bu formla edinilen bilgiler, www.podiumkirikkale.com.tr tarafından 

saklanmamakta ve sadece müşterilerin sorularına ve/veya hizmet taleplerine cevap 

vermek amacıyla kullanılmaktadır. 

 "Kiralama Talep" Formu – Bu formdaki bilgiler alışveriş merkezinde mağaza ve stand 

kiralamak isteyen ziyaretçilerin, firma bilgilerini paylaşarak kiralama taleplerini bildirmeleri 

için kullanılmaktadır. 

 

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar  

1- Kişisel Bilgilerin Kullanılması 

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp 

sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve 

benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri 

yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; Elif Grup 

Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi tarafından işlenerek, 
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kullanılabilecektir. “Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm 

Şubesi’ne ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi 

verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. 

Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. 

Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, 

istatistiki amaçlarla kullanılabilir.  

 

 

2- Kişisel verilerin silinmesi  

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da 

diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da 

ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.  

 

3- Doğruluk ve veri güncelliği  

“Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi” bünyesinde 

bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. “Elif 

Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi”, müşterileri ya da 

“Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi” ile temas kuran 

kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken 

ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. 

Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi “Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. 

Kırıkkale Podium Avm Şubesi” tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine 

ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri 

günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.  

 

4- Gizlilik ve veri güvenliği  

Kişisel veriler gizlidir ve “Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm 

Şubesi” de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş 

kişiler ulaşabilir. “Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi” 

tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve 



müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari 

bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, 

üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet 

edilmesi sağlanmaktadır.  

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan taleplere ilişkin 

Tüm başvurular www.podiumkirikkale.com.tr sayfasında da duyurulduğu üzere, sayfada yer alan 

formun doldurulup, ekine kimlik fotokopisi eklenerek iadeli taahhütlü mektup ile form üzerindeki 

adrese gönderilmesi halinde işleme alınacaktır.  

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. 

Formu dolduran ve ekinde kimlik fotokopisi bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine 

ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi eklenmeyen formlar dikkate 

alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep 

edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize 

sunarız. 

Başvuru formu için tıklayınız. 

 
İletişim  
Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize 
ulaşabilirsiniz. 
 
Elif Grup Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Kırıkkale Podium Avm Şubesi  

Bağdat Cad. Erenler Mah. No.6 Yahşihan-KIRIKKALE 
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