YILMAZ İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ
İşbu Aydınlatma Bildirimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile
düzenlenen gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılması kapsamında
düzenlenmiş olup 6698 Sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz
tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.
Kişisel verilerinizin güvenliği şirketimiz için büyük önem taşımakta olup, kişisel verileriniz
yasaların belirlediği koşullara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde mevzuata
uygun koşullarda saklanacaktır.
1. Veri Sorumlusu
Kişisel Verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak YILMAZ İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ (“Yılmaz İnşaat”) tarafından aşağıdaki açıklamalar kapsamında
işlenebilecektir.
2. Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yollarla İşleneceği
Şirketimizin ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız kapsamında satış ofislerimiz,
internet sayfamız ve sair kanallar ile aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir:
Ø İsim, soy isim, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi açık kimlik
verileriniz,
Ø Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
Ø Satın aldığınız taşınmazlara ilişkin bilgiler dâhil olmak üzere her türlü bilgi ile bunlara
ilişkin ödeme bilgileriniz,
Ø Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,
Ø İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve
dijital iz bilgileriniz,
Ø Şirket standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
Ø Satış ofislerimizi veya iş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde oluşan kamera kayıt
görüntüleriniz.
YILMAZ İNŞAAT, 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 gibi özel nitelikli kişisel verilerini işlememektedir.
3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği
Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan her
türlü gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, güncellemeler ile ilgili
bilgilendirme yapabilmek, tarafınızla yapılacak sözleşmelerin hazırlanması ve ifa edilmesi ile
kanuni yükümlülükler hakkında bilgi verilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetleri, sizler
için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve
geliştirilmesi, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin ve/veya sizi ilgilendiren
diğer bildirimlerin yapılması, anketler ile görüşünüzün alınması, promosyon ve
kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, sms ve faks ile bilgilendirmek,
kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler, dergiler ve kampanyalara dair
yazılar göndermek, istek, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve şirketimizin insan

kaynakları politikalarının yürütülmesi, tarafınızdan gelen talep ve soruların cevaplanması
amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve
amaçları dahilinde işlenebilecektir.
4. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları
Kişisel Verileriniz şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru
ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı
ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde işlenir.
Kişisel Verileriniz KVKK’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli
güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimde sayılan amaçlarla sınırlı olarak, aşağıda
sayılanlara aktarılabilir:
Ø dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız,
Ø şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da
proje/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve
kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara,
Ø şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer
grup şirketlerine,
Ø Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara,
Ø tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine
Şirketimiz, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya
dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.
5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından değişik yollardan (Yılmaz İnşaat’ın merkezi, şubeleri,
acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime
geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil
uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık
mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla,
tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar
kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda
vs.) elde edilebilir.
Kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları kapsamında bu metnin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek,
işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir. Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin
gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda
saklanacaktır.
6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Ø Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Ø Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Ø Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Ø Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Ø Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
Ø KVKK’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Ø İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Ø Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
KVKK’nun 13. maddesi gereği uygulamaya ilişkin talebinizi yazılı olarak YILMAZ İNŞAAT’a
iletebilirsiniz. Talebinizi internet sitemizdeki formu doldurup kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim
bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak ‘Osmangazi Mahallesi, Müstesna Sokak,
No.: 37, PK: 34887, Sancaktepe, İstanbul, Türkiye’’ Müşteri İlişkileri Departmanına bizzat
elden, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya info@yilmazgrup.com.tr
elektronik posta adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
Bu madde kapsamında yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz YILMAZ İNŞAAT
tarafından, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılır. Ancak, talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kanunun
13. maddesi kapsamında Kurul’ca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunun
YILMAZ İNŞAAT’tan kaynaklanan bir hata nedeniyle yapılması halinde alınan ücret ilgiliye
iade edilir. Şirketimizin KVKK’unda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma
hakkı saklıdır.
7. KVKK Uyarınca YILMAZ İNŞAAT’ın Kişisel Verilerinizi Açık Onay Olmaksızın
İşleyebileceği Haller
KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıdaki hallerde YILMAZ İNŞAAT, açık
onayınız olmaksızın yukarıda belirtilen ve Kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel
verilerinizi işleyebilir.
1)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
2)Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız
veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı
veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,
3)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
4)Veri sorumlusu sıfatıyla YILMAZ İNŞAAT’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması,
5) Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
6) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
7)Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan
YILMAZ İNŞAAT’IN meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

YILMAZ İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BAŞVURU FORMU
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan
kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nun 11.
maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmış olup, aynı kanun
kapsamında veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların
yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak
elden kimlik teyitli veya noter vasıtasıyla iletilmesi gerekmektedir.
A.

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

İsim:
Soy isim:
TC Kimlik Numarası (Yabancılar için Uyruk/Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası):
Telefon Numarası:
E-Posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
İkametgah Adresi:
İşyeri Adresi:
B.
Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski
çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
Müşteri/Ziyaretçi

İş Ortağı

Diğer………………………………………………………..
C.

Başvuru Sahibinin Talebi

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu işaretleyiniz.)
1.Şirketinizin kişisel verilerimi işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
2.Eğer şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi
talep ediyorum.
3.Eğer şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını
ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
4.Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü
kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.
5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini talep
ediyorum.
Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:
Ø Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel
verilerinizin içeriği.
Ø Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

6.Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa, kişisel verilerimin
aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.
Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:
Ø Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin
içeriği,
Ø Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.
7.Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin
Silinmesini veya Anonim hale getirilmesini istiyorum.
Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut
düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir.

olmadığını

8.Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel
verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.
Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut
düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir.

olmadığını

9.Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu
düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir.
D.Talebe İlişkin Açıklama
(Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.)
………………………………………….……………………………………………………
E. Başvuru Sahibinin Beyanı
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun
Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğunu,
şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.
İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin Kanun’un 13’üncü maddesi
uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun
tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz
tarafından işlenmesine izin veriyorum.
•
•
•

Cevabın yukarıda sağlamış olduğum ikametgâh adresime gönderilmesini istiyorum.
Cevabın yukarıda sağlamış olduğum kayıtlı elektronik posta adresime gönderilmesini
istiyorum.
Cevabı elden teslim almak istiyorum.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı

:

Başvuru Tarihi
İmza

:

:

