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İLSA GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

 

İlsa Gayrimenkul İnşaat Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği 
hususuna en üst düzeyde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve 
hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesi ve muhafaza 
edilmesine büyük önem vermekteyiz.  

Yüksek sorumluluk bilinci ile hazırlanmış olan işbu Aydınlatma Metni, KVK Kanunu’nun 10. 
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ kapsamında, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ve “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirket 
tarafından hazırlanmıştır. 

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan vb. sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz 
KVK Kanunu’na uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak 
işlenebilecek, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme 
için kullanılabilecektir. 

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI  

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı 
olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, 
Şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve 
benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ve/veya elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu 
ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz 
işlenebilecektir.  

Kişisel verileriniz işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur: 

A. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma  

Şirketimiz, Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verileri 
işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.  

B. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken kişisel verilerin 
doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.  

C. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme  

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık 
ve kesin olarak belirlemektedir.  

D. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

Şirketimiz tarafından kişisel veriler belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için ve gerektiği 
kadar işlenmektedir.  

E. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza 
Edilme 

Şirketimiz, kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili  mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine 
ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır.  
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Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, sizleri daha iyi tanıyarak 
ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimim izi 
geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek, kaliteden ödün vermeden hizmet ve teklif 
sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında 
bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, i stekleriniz ve 
ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için 
işlenebilecektir.  

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yürürlükte olan 
diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dâhilinde veya 
performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği , iş barışı gibi önemli 
hususların sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı 
veya yetkilendirdiği gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir. 

2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

Kişisel veri sahipleri olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin 
taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz 
durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  
 
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

- İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

- Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

- KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

- Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar 
doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede 
sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz 
ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel 
verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 
kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte 
ve aktarılabilmektedir. 
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Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından 
sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, 
elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü 
iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. 

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ  

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri 
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz 
tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına 
göre özelleştirilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari 
güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idar i operasyonlar, Şirkete 
ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi 
değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), 
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları 
politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket 
yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ve resmi mercilerle 
ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçi veya yurtdışına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.  

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile 
ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle 
Şirketimize iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi Yahya Kaptan Mah. Akasyalar Cad. No:24 Arasta Park 
AVM 1. Kat No:20 İzmit/KOCAELİ adresine ıslak imzalı olarak veya ilsagayrimenkul@hs01.kep.tr 
kayıtlı elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 
11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar 
ve usuller aşağıda açıklanmaktadır: 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK 
Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik 
açıklamalarınızı içeren talebinizi;  

www.arastapark.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yahya Kaptan 
Mah. Akasyalar Cad. No:24 Arasta Park AVM 1. Kat No:20 İzmit/KOCAELİ adresine kimliğinizi 
tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen 
diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ilsagayrimenkul@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik 
posta adresine iletebilirsiniz. 


