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ZİYARETÇİ	AYDINLATMA	METNİ	

VERİ	SORUMLUSUNUN	KİMLİĞİ	

Bu	 aydınlatma	metni,	 6698	 sayılı	 Kişisel	 Verilerin	 Korunması	 Kanununun	 10	 uncu	maddesi	 ile	 Aydınlatma	
Yükümlülüğünün	Yerine	GeArilmesinde	Uyulacak	Usul	ve	Esaslar	Hakkında	Tebliğ	kapsamında	veri	sorumlusu	
sıfaJyla	Megatürk	İnşaat	Turizm	ve	İşletme	A.Ş.	taraQndan	hazırlanmışJr.	Amacımız;	kişisel	verilerinizin	elde	
edilme	yöntemleri,	 işlenme	amaçları,	üçüncü	kişilere	aktarımı,	kişisel	veri	 işlememizin	hukuki	 sebepleri	ve	
haklarınız	konularında	sizleri	bilgilendirmekAr.	

6698	sayılı	Kişisel	Verilerin	Korunması	Kanununun	3	üncü	maddesi	uyarınca	kişisel	veri,	kimliği	belirli	veya	
belirlenebilir	 gerçek	 kişiye	 ilişkin	 her	 türlü	 bilgiyi	 ifade	 eder.	 Kurumumuz,	 kişisel	 veri	 işleme	 faaliyetlerini	
başta	 özel	 hayaJn	 gizliliği	 olmak	 üzere,	 temel	 hak	 ve	 özgürlüklerin	 korunması	 amacıyla	 gerekli	 güvenlik	
tedbirlerini	alarak	gerçekleşArmektedir.		

KİŞİSEL	VERİLERİN	İŞLENMESİ	ve	İŞLEME	AMAÇLARI	

Alışveriş	 merkezimizi	 ziyareAniz,	 otoparkımızı	 kullanmanız,	 alışveriş	 merkezimiz	 sınırları	 içerisinde	 bir	
güvenlik	olayına	karışmanız,	Acari	kampanyalarımıza	kaJlmanız,	görüş/öneri/şikayetlerinizi	bildirmeniz,	Kent	
Ofis	 kiracılarımızı	 ziyaret	 etmeniz	 nedenleriyle	 bize	 ileZğiniz	 kimlik,	 ileAşim,	 araç	 plaka	 numarası,	 imza,	
güvenlik	vakası,	kamera	kaydı,	mesleki	deneyim,	evlilik,	ilgi	alanları,	çekiliş	ve	tanık	verileriniz	ile	hukuki	bir	
gereklilik	olması	durumunda	hukuki	işlem	verileriniz	aşağıdaki	amaçlarla	taraQmızca	işlenmektedir		

• Güvenlik	 hizmetlerinin	 yürütülmesi;	 otoparkta	 araç	 bırakma	 taleplerinizin	 karşılanması,	 otoparkta	
gece	kalan	araçların	tespit	edilmesi,	uyarı	yapılması	ve	kayıt	alJna	alınması,	güvenlik	olayı	yaşanması	
durumunda	tutanak	tutulması,		

• Yetkili	 kişi,	 kurum	ve	kuruluşlara	bilgi	 verilmesi	 kapsamında	engelli	 otoparkına	park	eden	engelsiz	
kişilerin	bildirimi,		

• Fiziksel	mekan	güvenliğin	sağlanması	amacıyla	güvenlik	kamerası	ile	görüntü	kayıtlarının	alınması	ve	
saklanması,	

• Kent	ofis	 kiracılarına	gelen	 ziyaretçilerin	fiziksel	mekan	güvenliğinin	 temin	edilmesi	 amacıyla	 kayıt	
alJna	alınması,	

• Ticari	kampanyaların	yürütülmesi,	

• Etkinliklerin	yöneAmi,	

• Ticari	 kampanyalarda	 çekiliş	 yapılması,	 çekiliş	 sonucunun	 bildirilmesi,	 yayınlanması	 ve	 hediyenin	
teslim	edilmesi,		

• Bağlı	olduğumuz	grup	şirketleri	alJnda	faaliyet	gösteren	şirketlerle	alışveriş	merkezimizde	bulunan	
mağaza	ve	restoranların	ürün	ve	hizmetlerinin	tanıJmının	yapılması,	

• Sağlanan	 hizmetlere	 yönelik	 memnuniyet	 araşJrmaları	 yapılması	 ve	 bu	 kapsamda	 taraQnızla	
ileAşime	geçilmesi,		



• İleriki	 tarihlerde	 gerçekleşArileceğimiz	 kampanya,	 etkinlik,	 promosyon,	 tanıJm,	 indirim	 avantajları	
ile	alışveriş	hareketleriniz	hakkında	bilgilendirilmeniz,	

• TaraQnıza	özel	gerçekleşArilecek	kampanya	ve	etkinliklerden	haberdar	edilmeniz,	

• Görüş,	 öneri	 ve	 taleplerinizin	 alınması,	 değerlendirilmesi	 ve	 gerekli	 durumda	 taraQnızla	 ileAşime	
geçilmesi,	

• Hukuk	işlerinin	takibi	ve	yürütülmesi.	

Kişisel	verileriniz	güvenli	bir	şekilde	muhafaza	edilmektedir.	

KİŞİSEL	VERİLERİN	AKTARIMI	

6698	 sayılı	 Kanunun	 kişisel	 verilerin	 aktarılmasına	 ilişkin	 8	 inci	maddesi	 çerçevesinde	alışveriş	merkezimiz	
ziyaretçisi	olmanız	nedeniyle	bize	 ileZğiniz	 kişisel	 verileriniz	 aşağıda	belirAlen	amaçlarla	aktarılabilecekAr.	
Aktarılan	verilerin	kapsamı	aktarım	amacıyla	sınırlı	olacak	şekilde	belirlenmektedir.		

• Engelli	 otoparkına	 park	 eden	 engelsiz	 kişilerin	 bildirimi	 amacıyla	 yetkili	 kamu	 kurum	 ve	
kuruluşlarına,			

• Güvenlik	 olayı	 yaşanması	 durumunda	 olayın	 bildirimi	 için	 yetkili	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarına	 ve	
tedarikçilere	(güvenlik	şirkeA),	

• Güvenlik	olayı	yaşanması	ve	yaşanan	güvenlik	olayının	sigorta	 işlemlerini	gerekArmesi	durumunda	
mağazalara	ve	sigorta	kurumlarına,		

• Gerekli	görülmesi	halinde	güvenlik	kamera	görüntüleri	ile	fiziksel	mekan	güvenliğinin	temin	edilmesi	
amacıyla	yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,		

• Ticari	kampanyaların	yürütülmesi	amacıyla	topluluk	şirketlerine	(Kentpark),		

• Ticari	 kampanyalarda	 çekilişte	 kazanan	 talihlilerin	 bildirimi	 amacıyla	 yetkili	 kamu	 kurum	 ve	
kuruluşlarına	ve	Noter’e,	

• Ticari	kampanyalarda	çekilişte	kazanan	talihli	listesinin	gazetede	yayınlanması	amacıyla	yetkili	kamu	
kurum	ve	kuruluşlarına	ve	tedarikçilere	(tasarım	ajansı),	

• Markalarla	yapılan	ortak	kampanyalarda	kazanılan	ödülün	teslim	edilmesi	amacıyla	ortak	kampanya	
yapılan	gerçek	kişiler	veya	özel	hukuk	tüzel	kişilerine,		

• Ticari	kampanyalarda	kazanılan	ödülün	teslim	edilmesi	amacıyla	tedarikçilere	(kargo	firması),	

• TaraQnıza	SMS	ve	e-posta	gönderimi	yapılabilmesi	amacıyla	tedarikçilere	(SMS	ve	e-posta	gönderimi	
hizmet	sağlayıcıları),	

• Hukuki	 bir	 gereklilik	 olması	 halinde	 hukuk	 işlerinin	 takibi	 amacıyla	 anlaşmalı	 hukuk	 bürolarına	 ve	
yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına.	

KİŞİSEL	VERİ	TOPLAMA	YÖNTEMİ	ve	HUKUKİ	SEBEBİ	

Kişisel	 verileriniz,	 6698	 sayılı	 Kanunun	 5	 inci	maddesinde	 yer	 alan	 aşağıdaki	 hukuki	 sebeplere	 dayanarak	
işlenmektedir.	

• Kişisel	verilerin	işlenmesi	için	açık	rızanızın	alınması,	



• Kanunlarda	açıkça	öngörülmesi,	

• Veri	sorumlusunun	hukuki	yükümlülüğünü	yerine	geArebilmesi	için	zorunlu	olması,	

• İlgili	 kişinin	 temel	 hak	 ve	 özgürlüklerine	 zarar	 vermemek	 kaydıyla,	 veri	 sorumlusunun	 meşru	
menfaatleri	için	veri	işlenmesinin	zorunlu	olması,	

• Bir	sözleşmenin	kurulması	veya	ifasıyla	doğrudan	doğruya	ilgili	olması.	

Kişisel	verileriniz	otomaAk	ve	bir	veri	kayıt	sisteminin	parçası	olmak	kaydıyla	otomaAk	olmayan	yollarla	elde	
edilmektedir.	

KİŞİSEL	VERİLERİN	KORUNMASINA	YÖNELİK	HAKLARINIZ	

6689	 Sayılı	 Kişisel	 Verilerin	 Korunması	 Kanununun	 ilgili	 kişinin	 haklarını	 düzenleyen	 11	 inci	 maddesi	
kapsamında	herkes;	

• Kişisel	veri	işlenip	işlenmediğini	öğrenme,	

• Kişisel	verileri	işlenmişse	buna	ilişkin	bilgi	talep	etme,	

• Kişisel	verilerin	işlenme	amacını	ve	bunların	amacına	uygun	kullanılıp	kullanılmadığını	öğrenme,	

• Yurt	içinde	veya	yurt	dışında	kişisel	verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişileri	bilme,	

• Kişisel	 verilerin	 eksik	 veya	 yanlış	 işlenmiş	 olması	 hâlinde	 bunların	 düzelAlmesini	 isteme	 ve	 bu	
kapsamda	yapılan	işlemin	kişisel	verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişilere	bildirilmesini	isteme,	

• Kişisel	 verilerin	 silinmesini	 veya	 yok	 edilmesini	 isteme	 ve	 bu	 kapsamda	 yapılan	 işlemin	 kişisel	
verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişilere	bildirilmesini	isteme,	

• İşlenen	verilerin	münhasıran	otomaAk	sistemler	vasıtasıyla	analiz	edilmesi	 sureAyle	kişinin	kendisi	
aleyhine	bir	sonucun	ortaya	çıkmasına	iAraz	etme,	

• Kişisel	 verilerin	 kanuna	 aykırı	 olarak	 işlenmesi	 sebebiyle	 zarara	 uğraması	 hâlinde	 zararın	
giderilmesini	talep	etme	

haklarına	sahipAr.	

Bu	 kapsamdaki	 talep	 ve	 şikayetlerinize	 ilişkin	 başvurularınızı	 Veri	 Sorumlusuna	 Başvuru	 Usul	 ve	 Esasları	
Hakkında	Tebliğe	uygun	olarak;		

• Mustafa	Kemal	Mah.	Dumlupınar	Bulvarı	no:164	Çankaya,	Ankara,	Türkiye	adresine	şahsen	başvuru	
yaparak,	

• Mustafa	Kemal	Mah.	Dumlupınar	Bulvarı	no:164	Çankaya,	Ankara,	Türkiye	adresine	noter	vasıtasıyla	
tebligat	ile	

Megatürk	İnşaat	Turizm	ve	İşletme	A.Ş.’ye	iletebilirsiniz.	
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ZİYARETÇİ	AYDINLATMA	METNİ	

VERİ	SORUMLUSUNUN	KİMLİĞİ	

Bu	 aydınlatma	metni,	 6698	 sayılı	 Kişisel	 Verilerin	 Korunması	 Kanununun	 10	 uncu	maddesi	 ile	 Aydınlatma	
Yükümlülüğünün	Yerine	GeArilmesinde	Uyulacak	Usul	ve	Esaslar	Hakkında	Tebliğ	kapsamında	veri	sorumlusu	
sıfaJyla	Kentpark	Alışveriş	Merkezi	 İşletmecilik	A.Ş.	taraQndan	hazırlanmışJr.	Amacımız;	kişisel	verilerinizin	
elde	edilme	yöntemleri,	işlenme	amaçları,	üçüncü	kişilere	aktarımı,	kişisel	veri	işlememizin	hukuki	sebepleri	
ve	haklarınız	konularında	sizleri	bilgilendirmekAr.	

6698	sayılı	Kişisel	Verilerin	Korunması	Kanununun	3	üncü	maddesi	uyarınca	kişisel	veri,	kimliği	belirli	veya	
belirlenebilir	 gerçek	 kişiye	 ilişkin	 her	 türlü	 bilgiyi	 ifade	 eder.	 Kurumumuz,	 kişisel	 veri	 işleme	 faaliyetlerini	
başta	 özel	 hayaJn	 gizliliği	 olmak	 üzere,	 temel	 hak	 ve	 özgürlüklerin	 korunması	 amacıyla	 gerekli	 güvenlik	
tedbirlerini	alarak	gerçekleşArmektedir.		

KİŞİSEL	VERİLERİN	İŞLENMESİ	ve	İŞLEME	AMAÇLARI	

Alışveriş	 merkezimizi	 ziyareAniz,	 otoparkımızı	 kullanmanız,	 alışveriş	 merkezimiz	 sınırları	 içerisinde	 bir	
güvenlik	 olayına	 karışmanız,	 Acari	 kampanyalarımıza	 kaJlmanız,	 görüş/öneri/şikayetlerinizi	 bildirmeniz,	
alışveriş	merkezimiz	sınırları	içerisinde	eşyanızı	kaybetmeniz	veya	kayıp	eşya	bulup	bize	teslim	etmeniz,	Kent	
Ofis	 kiracılarımızı	 ziyaret	 etmeniz	 nedenleriyle	 bize	 ileZğiniz	 kimlik,	 ileAşim,	 araç	 plaka	 numarası,	 imza,	
güvenlik	vakası,	kamera	kaydı,	mesleki	deneyim,	evlilik,	ilgi	alanları,	çekiliş	ve	tanık	verileriniz	ile	hukuki	bir	
gereklilik	olması	durumunda	hukuki	işlem	verileriniz	aşağıdaki	amaçlarla	taraQmızca	işlenmektedir.	

• Güvenlik	 hizmetlerinin	 yürütülmesi;	 otoparkta	 araç	 bırakma	 taleplerinizin	 karşılanması,	 otoparkta	
gece	kalan	araçların	tespit	edilmesi,	uyarı	yapılması	ve	kayıt	alJna	alınması,	güvenlik	olayı	yaşanması	
durumunda	tutanak	tutulması,		

• Yetkili	 kişi,	 kurum	 ve	 kuruluşlara	 bilgi	 verilmesi;	 engelli	 otoparkına	 park	 eden	 engelsiz	 kişilerin	
bildirimi,		

• Fiziksel	mekan	güvenliğin	sağlanması	amacıyla	güvenlik	kamerası	ile	görüntü	kayıtlarının	alınması	ve	
saklanması,	

• Kent	Ofis	kiracılarına	gelen	ziyaretçilerin	fiziksel	mekan	güvenliğinin	 temin	edilmesi	amacıyla	kayıt	
alJna	alınması,	

• Ticari	kampanyaların	yürütülmesi,	

• Etkinliklerin	yöneAmi,	

• Ticari	 kampanyalarda	 çekiliş	 yapılması,	 çekiliş	 sonucunun	 bildirilmesi,	 yayınlanması	 ve	 hediyenin	
teslim	edilmesi,		



• Bağlı	olduğumuz	grup	şirketleri	alJnda	faaliyet	gösteren	şirketlerle	alışveriş	merkezimizde	bulunan	
mağaza	ve	restoranların	ürün	ve	hizmetlerinin	tanıJmının	yapılması,	

• Sağlanan	 hizmetlere	 yönelik	 memnuniyet	 araşJrmaları	 yapılması	 ve	 bu	 kapsamda	 taraQnızla	
ileAşime	geçilmesi,		

• İleriki	 tarihlerde	 gerçekleşArileceğimiz	 kampanya,	 etkinlik,	 promosyon,	 tanıJm,	 indirim	 avantajları	
ile	alışveriş	hareketleriniz	hakkında	bilgilendirilmeniz,	

• TaraQnıza	özel	gerçekleşArilecek	kampanya	ve	etkinliklerden	haberdar	edilmeniz,	

• Görüş,	 öneri	 ve	 taleplerinizin	 alınması,	 değerlendirilmesi	 ve	 gerekli	 durumda	 taraQnızla	 ileAşime	
geçilmesi,	

• Kayıp	eşyaların	bildirimi,	teslim	edilmesi	ve	teslim	alınması,		

• Hukuk	işlerinin	takibi	ve	yürütülmesi.	

Kişisel	verileriniz	güvenli	bir	şekilde	muhafaza	edilmektedir.	

KİŞİSEL	VERİLERİN	AKTARIMI	

6698	 sayılı	 Kanunun	 kişisel	 verilerin	 aktarılmasına	 ilişkin	 8	 inci	maddesi	 çerçevesinde	alışveriş	merkezimiz	
ziyaretçisi	olmanız	nedeniyle	bize	 ileZğiniz	 kişisel	 verileriniz	 aşağıda	belirAlen	amaçlarla	aktarılabilecekAr.	
Aktarılan	verilerin	kapsamı	aktarım	amacıyla	sınırlı	olacak	şekilde	belirlenmektedir.		

• Engelli	 otoparkına	 park	 eden	 engelsiz	 kişilerin	 bildirimi	 amacıyla	 yetkili	 kamu	 kurum	 ve	
kuruluşlarına,			

• Güvenlik	 olayı	 yaşanması	 durumunda	 olayın	 bildirimi	 için	 yetkili	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarına	 ve	
güvenlik	şirkeAne,	

• Güvenlik	olayı	yaşanması	ve	yaşanan	güvenlik	olayının	sigorta	 işlemlerini	gerekArmesi	durumunda	
mağazalara	ve	sigorta	kurumlarına,		

• Gerekli	görülmesi	halinde	güvenlik	kamera	görüntüleri	ile	fiziksel	mekan	güvenliğinin	temin	edilmesi	
amacıyla	yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,		

• Ticari	kampanyaların	yürütülmesi	amacıyla	topluluk	şirketlerine	(Megatürk),		

• Ticari	 kampanyalarda	 çekilişte	 kazanan	 talihlilerin	 bildirimi	 amacıyla	 yetkili	 kamu	 kurum	 ve	
kuruluşlarına	ve	Noter’e,	

• Ticari	kampanyalarda	çekilişte	kazanan	talihli	listesinin	gazetede	yayınlanması	amacıyla	yetkili	kamu	
kurum	ve	kuruluşlarına	ve	tedarikçilere	(tasarım	ajansı),	

• Markalarla	yapılan	ortak	kampanyalarda	kazanılan	ödülün	teslim	edilmesi	amacıyla	ortak	kampanya	
yapılan	gerçek	kişiler	veya	özel	hukuk	tüzel	kişilerine,		

• Ticari	kampanyalarda	kazanılan	ödülün	teslim	edilmesi	amacıyla	tedarikçilere	(kargo	firması),	

• Kayıp	eşyaların	günlük	raporunun	oluşturulması	amacıyla	tedarikçilere	(güvenlik	şirkeA),	

• TaraQnıza	SMS	ve	e-posta	gönderimi	yapılabilmesi	amacıyla	tedarikçilere	(SMS	ve	e-posta	gönderimi	
hizmet	sağlayıcıları),	



• Hukuki	 bir	 gereklilik	 olması	 halinde	 hukuk	 işlerinin	 takibi	 amacıyla	 anlaşmalı	 hukuk	 bürolarına	 ve	
yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına.	

KİŞİSEL	VERİ	TOPLAMA	YÖNTEMİ	ve	HUKUKİ	SEBEBİ	

Kişisel	 verileriniz,	 6698	 sayılı	 Kanunun	 5	 inci	maddesinde	 yer	 alan	 aşağıdaki	 hukuki	 sebeplere	 dayanarak	
işlenmektedir:	

• Kişisel	verilerin	işlenmesi	için	açık	rızanızın	alınması,	

• Kanunlarda	açıkça	öngörülmesi,	

• Veri	sorumlusunun	hukuki	yükümlülüğünü	yerine	geArebilmesi	için	zorunlu	olması,	

• İlgili	 kişinin	 temel	 hak	 ve	 özgürlüklerine	 zarar	 vermemek	 kaydıyla,	 veri	 sorumlusunun	 meşru	
menfaatleri	için	veri	işlenmesinin	zorunlu	olması,	

• Bir	sözleşmenin	kurulması	veya	ifasıyla	doğrudan	doğruya	ilgili	olması.	

Kişisel	verileriniz	otomaAk	ve	bir	veri	kayıt	sisteminin	parçası	olmak	kaydıyla	otomaAk	olmayan	yollarla	elde	
edilmektedir.	

KİŞİSEL	VERİLERİN	KORUNMASINA	YÖNELİK	HAKLARINIZ	

6689	 Sayılı	 Kişisel	 Verilerin	 Korunması	 Kanununun	 ilgili	 kişinin	 haklarını	 düzenleyen	 11	 inci	 maddesi	
kapsamında	herkes;	

• Kişisel	veri	işlenip	işlenmediğini	öğrenme,	

• Kişisel	verileri	işlenmişse	buna	ilişkin	bilgi	talep	etme,	

• Kişisel	verilerin	işlenme	amacını	ve	bunların	amacına	uygun	kullanılıp	kullanılmadığını	öğrenme,	

• Yurt	içinde	veya	yurt	dışında	kişisel	verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişileri	bilme,	

• Kişisel	 verilerin	 eksik	 veya	 yanlış	 işlenmiş	 olması	 hâlinde	 bunların	 düzelAlmesini	 isteme	 ve	 bu	
kapsamda	yapılan	işlemin	kişisel	verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişilere	bildirilmesini	isteme,	

• Kişisel	 verilerin	 silinmesini	 veya	 yok	 edilmesini	 isteme	 ve	 bu	 kapsamda	 yapılan	 işlemin	 kişisel	
verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişilere	bildirilmesini	isteme,	

• İşlenen	verilerin	münhasıran	otomaAk	sistemler	vasıtasıyla	analiz	edilmesi	 sureAyle	kişinin	kendisi	
aleyhine	bir	sonucun	ortaya	çıkmasına	iAraz	etme,	

• Kişisel	 verilerin	 kanuna	 aykırı	 olarak	 işlenmesi	 sebebiyle	 zarara	 uğraması	 hâlinde	 zararın	
giderilmesini	talep	etme	

haklarına	sahipAr.	

Bu	 kapsamdaki	 talep	 ve	 şikayetlerinize	 ilişkin	 başvurularınızı	 Veri	 Sorumlusuna	 Başvuru	 Usul	 ve	 Esasları	
Hakkında	Tebliğe	uygun	olarak;		

• Mustafa	Kemal	Mah.	Dumlupınar	Bulvarı	no:164	Çankaya,	Ankara,	Türkiye	adresine	şahsen	başvuru	
yaparak,	

• Mustafa	Kemal	Mah.	Dumlupınar	Bulvarı	no:164	Çankaya,	Ankara,	Türkiye	adresine	noter	vasıtasıyla	
tebligat	ile,	

Kentpark	Alışveriş	Merkezi	İşletmecilik	A.Ş.’ye	iletebilirsiniz	



																																																																																				� 	

ÇALIŞAN	ADAYI	AYDINLATMA	METNİ	

VERİ	SORUMLUSUNUN	KİMLİĞİ	

Bu	 aydınlatma	metni,	 6698	 sayılı	 Kişisel	 Verilerin	 Korunması	 Kanununun	 10	 uncu	maddesi	 ile	 Aydınlatma	
Yükümlülüğünün	Yerine	GeArilmesinde	Uyulacak	Usul	ve	Esaslar	Hakkında	Tebliğ	kapsamında	veri	sorumlusu	
sıfaJyla	Megatürk	İnşaat	Turizm	ve	İşletme	A.Ş.	taraQndan	hazırlanmışJr.	Amacımız;	kişisel	verilerinizin	elde	
edilme	yöntemleri,	 işlenme	amaçları,	üçüncü	kişilere	aktarımı,	kişisel	veri	 işlememizin	hukuki	 sebepleri	ve	
haklarınız	konularında	sizleri	bilgilendirmekAr.	

6698	sayılı	Kişisel	Verilerin	Korunması	Kanununun	3	üncü	maddesi	uyarınca	kişisel	veri,	kimliği	belirli	veya	
belirlenebilir	 gerçek	 kişiye	 ilişkin	 her	 türlü	 bilgiyi	 ifade	 eder.	 Kurumumuz,	 kişisel	 veri	 işleme	 faaliyetlerini	
başta	 özel	 hayaJn	 gizliliği	 olmak	 üzere,	 temel	 hak	 ve	 özgürlüklerin	 korunması	 amacıyla	 gerekli	 güvenlik	
tedbirlerini	alarak	gerçekleşArmektedir.		

KİŞİSEL	VERİLERİN	İŞLENMESİ	ve	İŞLEME	AMAÇLARI	

Kurumumuz	 iş	 başvurusu	 yapmanız	 ve	 çalışan	 adayı	 olmanız	 nedeniyle	 bize	 ileZğiniz	 kimlik,	 ileAşim,	
fotoğraf,	 mesleki	 deneyim,	 askerlik,	 özgeçmiş	 verileriniz,	 referanslarınızın	 kimlik	 ve	 ileAşim	 verileri,	 aile	
bireylerinizin	kimlik	verileri	ve	alışveriş	merkezimize	 iş	görüşmesine	gelmeniz	durumunda	kamera	kaydınız	
aşağıdaki	amaçlarla	işlenmektedir.		

• Aday	olarak	pozisyona	uygunluğunuzun	değerlendirilmesi,	

• Mülakat,	teklif	ve	işe	yerleşArme	süreçlerinin	yürütülmesi,	

• TaraQnızla	ve	referans	olarak	belirZğiniz	kişilerle	ileAşime	geçilmesi,	

• İşe	 alımın	 gerçekleşArilmemesi	 halinde	 gelecekte	 ortaya	 çıkabilecek	 uygun	 bir	 pozisyon	 için	
özgeçmişinizin	değerlendirilmesi	ve	taraQnızla	ileAşime	geçilmesi,	

• Fiziksel	mekan	güvenliğinin	temin	edilmesi.		

Kişisel	verileriniz	güvenli	bir	şekilde	muhafaza	edilmektedir.	

KİŞİSEL	VERİLERİN	AKTARIMI	

6698	sayılı	Kanunun	kişisel	verilerin	aktarılmasına	ilişkin	8	 inci	maddesi	çerçevesinde,	kamera	kaydı	veriniz	
gerekli	 görülmesi	 halinde	 güvenlik	 kamera	 görüntüleri	 ile	 fiziksel	 mekan	 güvenliğinin	 temin	 edilmesi	
amacıyla	yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına	aktarılabilecekAr.	Diğer	kişisel	verileriniz	herhangi	bir	gerçek	
veya	tüzel	kişiye	aktarılmayacakJr.		

KİŞİSEL	VERİ	TOPLAMA	YÖNTEMİ	ve	HUKUKİ	SEBEBİ	

Kişisel	 verileriniz,	 6698	 sayılı	 Kanunun	 5	 inci	maddesinde	 yer	 alan	 aşağıdaki	 hukuki	 sebeplere	 dayanarak	
işlenmektedir.		



• Kişisel	verilerin	işlenmesi	için	açık	rıza	alınması,	

• İlgili	 kişinin	 temel	 hak	 ve	 özgürlüklerine	 zarar	 vermemek	 kaydıyla,	 veri	 sorumlusunun	 meşru	
menfaatleri	için	veri	işlenmesinin	zorunlu	olması.	

Kişisel	 verileriniz	 web	 sitemiz	 ve	 e-posta	 sistemimiz	 üzerinden	 otomaAk	 yolla	 ve	 iş	 başvurusu	 formu	 ile	
otomaAk	olmayan	yolla	elde	edilmektedir.	

KİŞİSEL	VERİLERİN	KORUNMASINA	YÖNELİK	HAKLARINIZ	

6689	 Sayılı	 Kişisel	 Verilerin	 Korunması	 Kanununun	 ilgili	 kişinin	 haklarını	 düzenleyen	 11	 inci	 maddesi	
kapsamında	herkes;	

• Kişisel	veri	işlenip	işlenmediğini	öğrenme,	

• Kişisel	verileri	işlenmişse	buna	ilişkin	bilgi	talep	etme,	

• Kişisel	verilerin	işlenme	amacını	ve	bunların	amacına	uygun	kullanılıp	kullanılmadığını	öğrenme,	

• Yurt	içinde	veya	yurt	dışında	kişisel	verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişileri	bilme,	

• Kişisel	 verilerin	 eksik	 veya	 yanlış	 işlenmiş	 olması	 hâlinde	 bunların	 düzelAlmesini	 isteme	 ve	 bu	
kapsamda	yapılan	işlemin	kişisel	verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişilere	bildirilmesini	isteme,	

• Kişisel	 verilerin	 silinmesini	 veya	 yok	 edilmesini	 isteme	 ve	 bu	 kapsamda	 yapılan	 işlemin	 kişisel	
verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişilere	bildirilmesini	isteme,	

• İşlenen	verilerin	münhasıran	otomaAk	sistemler	vasıtasıyla	analiz	edilmesi	 sureAyle	kişinin	kendisi	
aleyhine	bir	sonucun	ortaya	çıkmasına	iAraz	etme,	

• Kişisel	 verilerin	 kanuna	 aykırı	 olarak	 işlenmesi	 sebebiyle	 zarara	 uğraması	 hâlinde	 zararın	
giderilmesini	talep	etme	

haklarına	sahipAr.	

Bu	 kapsamdaki	 talep	 ve	 şikayetlerinize	 ilişkin	 başvurularınızı	 Veri	 Sorumlusuna	 Başvuru	 Usul	 ve	 Esasları	
Hakkında	Tebliğe	uygun	olarak;		

• Mustafa	Kemal	Mah.	Dumlupınar	Bulvarı	no:164	Çankaya,	Ankara,	Türkiye	adresine	şahsen	başvuru	
yaparak,	

• Mustafa	Kemal	Mah.	Dumlupınar	Bulvarı	no:164	Çankaya,	Ankara,	Türkiye	adresine	noter	vasıtasıyla	
tebligat	ile	

Megatürk	İnşaat	Turizm	ve	İşletme	A.Ş.’ye	iletebilirsiniz.	
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ÇALIŞAN	AYDINLATMA	METNİ	

VERİ	SORUMLUSUNUN	KİMLİĞİ	

Bu	 aydınlatma	metni,	 6698	 sayılı	 Kişisel	 Verilerin	 Korunması	 Kanununun	 10	 uncu	maddesi	 ile	 Aydınlatma	
Yükümlülüğünün	Yerine	GeArilmesinde	Uyulacak	Usul	ve	Esaslar	Hakkında	Tebliğ	kapsamında	veri	sorumlusu	
sıfaJyla	Megatürk	İnşaat	Turizm	ve	İşletme	A.Ş.	taraQndan	hazırlanmışJr.	Amacımız;	kişisel	verilerinizin	elde	
edilme	yöntemleri,	 işlenme	amaçları,	üçüncü	kişilere	aktarımı,	kişisel	veri	 işlememizin	hukuki	 sebepleri	ve	
haklarınız	konularında	sizleri	bilgilendirmekAr.	

6698	sayılı	Kişisel	Verilerin	Korunması	Kanununun	3	üncü	maddesi	uyarınca	kişisel	veri,	kimliği	belirli	veya	
belirlenebilir	 gerçek	 kişiye	 ilişkin	 her	 türlü	 bilgiyi	 ifade	 eder.	 Kurumumuz,	 kişisel	 veri	 işleme	 faaliyetlerini	
başta	 özel	 hayaJn	 gizliliği	 olmak	 üzere,	 temel	 hak	 ve	 özgürlüklerin	 korunması	 amacıyla	 gerekli	 güvenlik	
tedbirlerini	alarak	gerçekleşArmektedir.		

KİŞİSEL	VERİLERİN	İŞLENMESİ	ve	İŞLEME	AMAÇLARI	

Kurumumuz	çalışanı	olmanız	nedeniyle	bize	ileZğiniz	kimlik,	ileAşim,	imza,	finans,	beyanname,	ünvan,	işlem	
güvenliği,	özlük,	 fotoğraf,	 sağlık,	ceza	mahkumiyeA,	mesleki	deneyim,	askerlik,	banka,	gelir,	kurum,	hukuki	
işlem,	 aile,	 iş	 kazası	 vakaları,	 güvenlik	 vakaları,	 yemek	 ve	 personel	 karJ,	 araç	 ve	 kamera	 kaydı	 verileriniz	
aşağıdaki	amaçlarla	taraQmızca	işlenmektedir.	

• Kurumun	 finans	 ve	 muhasebe	 işlerinin	 yürütülmesi;	 fatura	 takibi,	 fatura	 kesme,	 vergi	 beyanı,	
mutabakat,	 fatura	 ödemesi	 öncesi	 işlemleri,	 ödeme	 talimaJ	 işlemleri,	 Kurum	 banka	 hesaplarının	
kontrolleri,	

• SGK	deneAmlerinin	gerçekleşArilmesi,	

• Şirket	imza	yetkililerinin	yetkili	kamu	ve	kuruluşlarına	bildirilmesi,	

• İşe	başlatma	işlemlerinin	gerçekleşArilmesi,	

• Çalışanlar	 için	 iş	 akdi	 ve	mevzuakan	kaynaklı	 yükümlülüklerin	 yerine	 geArilmesi;	maaş	ödemeleri,	
ücretli/ücretsiz	izin	işlemleri,	asgari	geçim	indirimi,	işten	ayrılma	süreci,	yemek	karJ	işlemleri,	

• Çalışanlar	için	yan	haklar	ve	menfaatleri	süreçlerinin	yürütülmesi,		

• Çalışan	hakkındaki	icra	kesinAsi	ile	ilgili	işlemlerinin	takip	edilmesi,	

• İş	davalarının	yürütülmesi,		

• İş	sağlığı	ve	güvenliği	faaliyetlerinin	yürütülmesi,	

• İş	faaliyetlerinin	yürütülmesi	ve	deneAmi;	personel	devamlılık	sistemi,	tedarikçi	firma	izin	formları,	
toplanJ	tutanakları,	personel	gün	ve	gece	raporları,		

• Operasyon	süreçlerinin	yürütülmesi;	 teknik	 inşaat	tadilat/onarım	bildirimleri,	 tedarikçi	firma	servis	
raporları,	depo	alanı	teslimi,	mağaza,	ofis	ve	kalıcı	stant	teslimleri,	



• SaJn	alma	süreçlerinin	yürütülmesi;	tedarikçi	firma	belirleme,	teklif	alma,	firma	seçimi,	saJn	alma	
onayı,	

• Sözleşme	süreçlerinin	yürütülmesi,		

• Güvenlik	 hizmetlerinin	 sağlanması;	 otoparkta	 araç	 bırakma,	 gece	 otoparkta	 kalan	 araçların	 tespit	
edilmesi	ve	bildirimi,	engelli	otopark	alanlarının	ihlali	tespiA	ve	bildirimi,	güvenlik	olayları	yöneAmi,	
plaka	tanıma	sistemi	ile	otoparka	giriş,	

• Görevlendirme	süreçlerinin	yürütülmesi,		

• Fiziksel	 mekan	 güvenliğinin	 temin	 edilmesi	 için	 güvenlik	 kameraları	 ve	 kartlı	 geçiş	 sistemi	
kullanılması,		

• Temizlik	hizmetlerinin	sağlanması,		

• MevzuaJn	gerekArdiği	şekilde	belediyeye	aJk	teslimi	yapılması,	

• Acil	durum	yöneAm	süreçlerinin	yürütülmesi	kapsamında	yangın	tatbikaJ	yapılması	ve	iş	sağlığı	ve	
güvenliği	acil	durum	eylem	planının	yöneAlmesi,	

• Yemekhane,	mağaza	hijyeni,	depo,	silahlı	giriş,	ortak	alanlar,	gibi	noktalarda	gerçekleşArilen	deneAm	
ve	kontrol	faaliyetleri,	

• Çalışan	memnuniyeA	ve	bağlılığı	süreçlerinin	yürütülmesi,	

• EğiAm	faaliyetlerinin	yürütülmesi,	

• Yetkili	kişi,	kurum	ve	kuruluşlara	bilgi	verilmesi,	

• MevzuaJn	gerekArdiği	personel	sağlık	hizmetlerinin	yürütülmesi;	aşı	karJ,	yıllık	sağlık	kontrolleri,	işe	
giriş	sağlık	belgesi	muhafazası,	

• Hukuk	işlerinin	takibi	ve	yürütülmesi;	dava	dosyası	hazırlama,	sarQnazar	onayı,	dava	açma,	Kurum	içi	
bildirimler,	 icra	 işlemleri,	 terkin	 onayı,	 birimlere	 hukuki	 danışmanlık	 verilmesi,	 vekalete	 dayalı	 iş	
takibi,	

• Ziyaretçi	hediye	çekilişleri,	

• Ziyaretçi	talep	ve	şikayetlerinin	yöneAmi,	

• Kurumun	iş	süreçleri	kapsamındaki	ileAşim	faaliyetlerinin	yürütülmesi,	

• Covid-19	kapsamında	Hes	Kodu	ile	sağlık	durumunu	sorgulanması.	

Kişisel	verileriniz	güvenli	bir	şekilde	muhafaza	edilmektedir.	

KİŞİSEL	VERİLERİN	AKTARIMI	

6698	 sayılı	 Kanunun	kişisel	 verilerin	aktarılmasına	 ilişkin	8	 inci	maddesi	 çerçevesinde	Kurumumuz	çalışanı	
olmanız	 nedeniyle	 bize	 ileZğiniz	 kişisel	 verileriniz	 aşağıda	 belirAlen	 amaçlarla	 aktarılabilecekAr.	 Aktarılan	
verilerin	kapsamı	aktarım	amacıyla	sınırlı	olacak	şekilde	belirlenmektedir.		

• Kurum	 taraQndan	 saJlan	 ürün	 ve	 hizmeAn	 tutarının	 gerçek	 veya	 tüzel	 kişilere	 faturalanması	
amacıyla	yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,		



• Vergi	beyan	ve	bildirimlerin	verilmesi	yükümlüğünün	yerine	geArilmesi	amacıyla	yetkili	kamu	kurum	
ve	kuruluşlarına,	

• Kurumun	ödeme	talimaJ	işlemlerinin	yürütülmesi	için	bankalara,		

• SGK	deneAmlerinin	gerçekleşArilmesi	kapsamında	yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,	

• Şirket	imza	yetkililerinin	bildirimi	yükümlülüğünün	karşılanması	amacıyla	bankalara,	tedarikçilere	ve	
yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,		

• Maaş	ödemenizin	yapılabilmesi	amacıyla	bankalara,	

• Bireysel	emeklilik	sistemi	işlemlerinizin	gerçekleşArilmesi	amacıyla	sigorta	kurumlarına,	

• Çalışan	 hakkındaki	 icra	 kesinAsi	 ile	 ilgili	 işlemlerin	 takip	 edilmesi	 amacıyla	 yetkili	 kamu	 kurum	 ve	
kuruluşlarına,	

• Asgari	geçim	indirimi	işlemlerinizin	yürütülmesi	amacıyla	yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,	

• Çalışanın	 işten	 ayrılma	 sürecinin	 tamamlanması	 amacıyla	 yetkili	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşları	 ile	
sigorta	kurumlarına,	

• İş	mahkemesi	taraQndan	takip	edilen	davaların	yürütülmesi	ve	hukuki	 işlerin	takibi	amacıyla	yetkili	
kamu	kurum	ve	kuruluşlarına	ve	anlaşmalı	hukuk	bürolarına,		

• Gerçekleşen	 iş	kazaları	 ile	 ilgili	bildirim	yapılması	yükümlüğünün	yerine	geArilmesi	amacıyla	yetkili	
kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,	

• Tedarikçi	 firmalardan	 alınan	 teknik	 hizmetler	 (arıza	 çözümü	 ve	 onarım/tadilat/proje	 yapılması)	
tamamlandıktan	sonra	servis	raporunun	teslim	edilmesi	amacıyla	tedarikçilere,		

• Engelli	 otoparkına	 park	 eden	 engelsiz	 kişilerin	 bildirimi	 amacıyla	 yetkili	 kamu	 kurum	 ve	
kuruluşlarına,	

• Güvenlik	 olayı	 yaşanması	 durumunda	 olayın	 bildirimi	 için	 yetkili	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarına	 ve	
tedarikçilere	(güvenlik	şirkeA),	

• Güvenlik	olayı	yaşanması	ve	yaşanan	güvenlik	olayının	sigorta	 işlemlerini	gerekArmesi	durumunda	
mağazalara	ve	sigorta	kurumlarına,		

• Otoparka	 giriş	 yapabilecek	 araçların	 plaka	 tanıma	 sistemi	 ile	 doğrulanması	 yöntemiyle	 güvenlik	
hizmetlerinin	sağlanması	amacıyla	yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,		

• Gerekli	görülmesi	halinde	güvenlik	kamera	görüntüleri	ile	fiziksel	mekan	güvenliğinin	temin	edilmesi	
amacıyla	yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,		

• Tedarikçilerle	yapılan	toplanJların	tutanakların	paylaşılması	amacıyla	tedarikçilere,		

• Yangın,	yüksekte	çalışma	vb.	eğiAmleri	almanız	amacıyla	yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,	

• İşyeri	 hekimi	 ve	 işyeri	 güvenlik	 uzmanı	 atamaları	 ile	 ilgili	 bildirimlerin	 yapılması	 amacıyla	 yetkili	
kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,	

• İş	kazası	geçiren	personelin	bildirimi	yükümlüğünün	yerine	geArilmesi	amacıyla	yetkili	kamu	kurum	
ve	kuruluşlarına,	

• Kurumdaki	 göreviniz	 kapsamındaki	 ileAşim	 faaliyetlerinin	 yürütülmesi	 amacıyla	 gerçek	 kişiler	 veya	
özel	hukuk	tüzel	kişileri	ile	yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,	

• Hukuki	 bir	 gereklilik	 olması	 halinde	 hukuk	 işlerinin	 takibi	 amacıyla	 anlaşmalı	 hukuk	 bürolarına	 ve	
yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına.	



KİŞİSEL	VERİ	TOPLAMA	YÖNTEMİ	ve	HUKUKİ	SEBEBİ	

Kişisel	 verileriniz,	 6698	 sayılı	 Kanunun	 5	 inci	maddesinde	 yer	 alan	 aşağıdaki	 hukuki	 sebeplere	 dayanarak	
işlenmektedir	ve	bu	hukuki	sebeplerin	dışında	kişisel	verilerinizin	işlenmesi	ihAyacı	oluştuğunda	açık	rızanız	
talep	edilmektedir.		

• Kanunlarda	açıkça	öngörülmesi,	

• Bir	sözleşmenin	kurulması	veya	ifasıyla	doğrudan	doğruya	ilgili	olması,	

• Veri	sorumlusunun	hukuki	yükümlülüğünü	yerine	geArebilmesi	için	zorunlu	olması,	

• Bir	hakkın	tesisi,	kullanılması	veya	korunması	için	zorunlu	olması,	

• İlgili	 kişinin	 temel	 hak	 ve	 özgürlüklerine	 zarar	 vermemek	 kaydıyla,	 veri	 sorumlusunun	 meşru	
menfaatleri	için	veri	işlenmesinin	zorunlu	olması.	

Özel	nitelikli	kişisel	verileriniz,	6698	sayılı	Kanunun	6	 ıncı	maddesinde	yer	alan	aşağıdaki	hukuki	sebeplere	
dayanarak	işlenmektedir	ve	bu	hukuki	sebeplerin	dışında	kişisel	verilerinizin	işlenmesi	 ihAyacı	oluştuğunda	
açık	rızanız	talep	edilmektedir.		

• Sağlık	ve	cinsel	hayat	dışındaki	özel	nitelikli	kişisel	verilerin,	kanunlarda	öngörülen	hâllerde	işlenmesi	

• Sağlık	 ve	 cinsel	 hataya	 ilişkin	 verilerin	 ancak	 kamu	 sağlığının	 korunması,	 koruyucu	 hekimlik,	 Jbbî	
teşhis,	tedavi	ve	bakım	hizmetlerinin	yürütülmesi,	sağlık	hizmetleri	ile	finansmanının	planlanması	ve	
yöneAmi	amacıyla,	sır	saklama	yükümlülüğü	alJnda	bulunan	kişiler	veya	yetkili	kurum	ve	kuruluşlar	
taraQndan	işlenmesi	(işyeri	hekimi	taraQndan)	

Kişisel	verileriniz	otomaAk	ve	bir	veri	kayıt	sisteminin	parçası	olmak	kaydıyla	otomaAk	olmayan	yollarla	elde	
edilmektedir.	

KİŞİSEL	VERİLERİN	KORUNMASINA	YÖNELİK	HAKLARINIZ	

6689	 Sayılı	 Kişisel	 Verilerin	 Korunması	 Kanununun	 ilgili	 kişinin	 haklarını	 düzenleyen	 11	 inci	 maddesi	
kapsamında	herkes;	

• Kişisel	veri	işlenip	işlenmediğini	öğrenme,	

• Kişisel	verileri	işlenmişse	buna	ilişkin	bilgi	talep	etme,	

• Kişisel	verilerin	işlenme	amacını	ve	bunların	amacına	uygun	kullanılıp	kullanılmadığını	öğrenme,	

• Yurt	içinde	veya	yurt	dışında	kişisel	verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişileri	bilme,	

• Kişisel	 verilerin	 eksik	 veya	 yanlış	 işlenmiş	 olması	 hâlinde	 bunların	 düzelAlmesini	 isteme	 ve	 bu	
kapsamda	yapılan	işlemin	kişisel	verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişilere	bildirilmesini	isteme,	

• Kişisel	 verilerin	 silinmesini	 veya	 yok	 edilmesini	 isteme	 ve	 bu	 kapsamda	 yapılan	 işlemin	 kişisel	
verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişilere	bildirilmesini	isteme,	

• İşlenen	verilerin	münhasıran	otomaAk	sistemler	vasıtasıyla	analiz	edilmesi	 sureAyle	kişinin	kendisi	
aleyhine	bir	sonucun	ortaya	çıkmasına	iAraz	etme,	

• Kişisel	 verilerin	 kanuna	 aykırı	 olarak	 işlenmesi	 sebebiyle	 zarara	 uğraması	 hâlinde	 zararın	
giderilmesini	talep	etme	

haklarına	sahipAr.	



Bu	 kapsamdaki	 talep	 ve	 şikayetlerinize	 ilişkin	 başvurularınızı	 Veri	 Sorumlusuna	 Başvuru	 Usul	 ve	 Esasları	
Hakkında	Tebliğe	uygun	olarak;		

• Mustafa	Kemal	Mah.	Dumlupınar	Bulvarı	no:164	Çankaya,	Ankara,	Türkiye	adresine	şahsen	başvuru	
yaparak,	

• Mustafa	Kemal	Mah.	Dumlupınar	Bulvarı	no:164	Çankaya,	Ankara,	Türkiye	adresine	noter	vasıtasıyla	
tebligat	ile	

Megatürk	İnşaat	Turizm	ve	İşletme	A.Ş.’ye	iletebilirsiniz.	



	

KİRACI	ÇALIŞANI	AYDINLATMA	METNİ	

VERİ	SORUMLUSUNUN	KİMLİĞİ	

Bu	 aydınlatma	metni,	 6698	 sayılı	 Kişisel	 Verilerin	 Korunması	 Kanununun	 10	 uncu	maddesi	 ile	 Aydınlatma	
Yükümlülüğünün	Yerine	GeArilmesinde	Uyulacak	Usul	ve	Esaslar	Hakkında	Tebliğ	kapsamında	veri	sorumlusu	
sıfaJyla	Megatürk	İnşaat	Turizm	ve	İşletme	A.Ş.	taraQndan	hazırlanmışJr.	Amacımız;	kişisel	verilerinizin	elde	
edilme	yöntemleri,	 işlenme	amaçları,	üçüncü	kişilere	aktarımı,	kişisel	veri	 işlememizin	hukuki	 sebepleri	ve	
haklarınız	konularında	sizleri	bilgilendirmekAr.	

6698	sayılı	Kişisel	Verilerin	Korunması	Kanununun	3	üncü	maddesi	uyarınca	kişisel	veri,	kimliği	belirli	veya	
belirlenebilir	 gerçek	 kişiye	 ilişkin	 her	 türlü	 bilgiyi	 ifade	 eder.	 Kurumumuz,	 kişisel	 veri	 işleme	 faaliyetlerini	
başta	 özel	 hayaJn	 gizliliği	 olmak	 üzere,	 temel	 hak	 ve	 özgürlüklerin	 korunması	 amacıyla	 gerekli	 güvenlik	
tedbirlerini	alarak	gerçekleşArmektedir.		

KİŞİSEL	VERİLERİN	İŞLENMESİ	ve	İŞLEME	AMAÇLARI	

Alışveriş	merkezimiz	kiracısı	veya	kiracı	çalışanı	olmanız	nedeniyle	bize	ileZğiniz	kimlik,	ileAşim,	banka/kredi	
karJ,	imza,	finans,	beyanname,	müşteri	işlem,	banka,	ön	ödemeli	elektrik/su	karJ,	işlem	güvenliği,	fotoğraf,	
araç,	güvenlik	vakası,	kamera	kaydı,	ünvan,	hukuki	işlem	ve	ceza	mahkumiyeA	verileriniz	aşağıdaki	amaçlarla	
taraQmızca	işlenmektedir.	

• Finans	 ve	 muhasebe	 işlerinin	 yürütülmesi;	 değerli	 evrak	 takibi,	 kart	 slip	 ve	 günsonu	 işlemlerinin	
takibi,	 fatura	 işlemleri,	 senet	 takibi,	 vergi	 beyanı,	 mali	 kontrol	 işlemleri,	 kurum	 içi	 raporlamalar,	
muhasebe	ve	virman	fişi	oluşturma	işlemleri	ve	aide	işlemleri,	

• DeneAm	 faaliyetlerinin	 yürütülmesi;	 bağımsız	 deneAmler,	Hazine	 ve	Maliye	 Bakanlığı	 deneAmleri,	
Ticaret	Bakanlığı	deneAmleri,	

• İş	 faaliyetlerinin	yürütülmesi	ve	deneAmi;	personel	devamlılık	 sistemine	personelin	kayıt	 işleminin	
gerçekleşArilmesi	 ve	 giriş	 çıkış	 kayıtlarının	 oluşturulması,	 geçici	 stantlarda	 çalışanların	 listesinin	
tutulması	ve	takip	edilmesi,	gece	çalışma	izni	taleplerinin	yöneAlmesi,	

• Güvenlik	 hizmetlerinin	 sağlanması;	 otoparkta	 araç	 bırakma	 taleplerinin	 alnması,	 otoparkta	 gece	
kalan	 araçların	 tespit	 edilmesi,	 güvenlik	 olayları	 yöneAmi,	 plaka	 tanıma	 sistemi	 ile	 otoparka	 giriş,	
gece	çalışmalarının	aylık	raporlanması,	

• Yetkili	 kişi,	 kurum	 ve	 kuruluşlara	 bilgi	 verilmesi;	 engelli	 otopark	 alanları	 ihlallerinin	 tespiA	 ve	
bildirimi,	 Emniyet	 Büro’dan	 gelen	 güvenlik	 talep	 ve	 bildirimlerinin	 cevaplanması,	 bir	 ay	 içerisinde	
KDV	hariç	olarak	belirlenen	alt	 limit	ve	üzerindeki	mal	veya	hizmet	alımlarının	Form	Ba,	mal	veya	
hizmet	saJşlarının	Form	Bs	ile	bildirimi,	

• Operasyon	 süreçlerinin	 yürütülmesi;	 mağaza	 personeli	 sayımları,	 kiracılara	 (gerçek	 kişi	 kiracılar)	
elektrik	ve	su	hizmeAnin	ön	ödemeli	kartlar	ile	sağlanması,	depo	kiracılarına	depo	teslimi	yapılması,	
mağaza,	ofis	ve	kalıcı	stant	kiracılarına	yer	teslimi	yapılması,	

• Fiziksel	 mekan	 güvenliğinin	 sağlanması	 kapsamında;	 Kentofis	 kiracıları	 çalışanlarına	 kartlı	 geçiş	
sistemini	 kullanma	 yetkisi	 verilmesi,	 güvenlik	 kamerası	 ile	 görüntü	 kayıtlarının	 alınması	 ve	



saklanması,	mağaza	çalışanlarına	ve	mağaza	tedarikçileri	çalışanlarına	kartlı	geçiş	sistemini	kullanma	
yetkisi	verilmesi,	

• Acil	durum	yöneAm	süreçlerinin	yürütülmesi	kapsamında	yangın	tatbikaJna	kaJlım	yapanların	kayıt	
alJna	alınması,		

• İş	sağlığı	ve	güvenliği	faaliyetlerinin	yürütülmesi,	

• Sözleşme	süreçlerinin	yürütülmesi,	

• Mağazaların	(kiracıların)	etkinlik	ajandası	hakkında	bilgilendirilmesi,	

• Mağaza	 çalışanları	 ile	 Acari	 kampanyalar,	 acil	 durumlar,	 ortaya	 çıkan	 problemler	 ve	 kiralama	
işlemleri	gibi	konularla	ilgili	ileAşimin	sağlanması,		

• Hukuk	işlerinin	takibi	ve	yürütülmesi,	

• Covid-19	kapsamında	Hes	Kodu	ile	sağlık	durumunu	sorgulanması.		

Kişisel	verileriniz	güvenli	bir	şekilde	muhafaza	edilmektedir.	

KİŞİSEL	VERİLERİN	AKTARIMI	

6698	 sayılı	 Kanunun	 kişisel	 verilerin	 aktarılmasına	 ilişkin	 8	 inci	 maddesi	 çerçevesinde	 Kurumumuz	
tedarikçilerinin	 çalışanları	 olmanız	 nedeniyle	 bize	 ileZğiniz	 kişisel	 verileriniz	 aşağıda	 belirAlen	 amaçlarla	
aktarılabilecekAr.	Aktarılan	verilerin	kapsamı	aktarım	amacıyla	sınırlı	olacak	şekilde	belirlenmektedir.		

• Değerli	evrak	işlemlerinin	gerçekleşArilmesi	amacıyla	bankalara,		

• Kurum	 taraQndan	 saJlan	 ürün	 ve	 hizmeAn	 tutarının	 gerçek	 veya	 tüzel	 kişilere	 faturalanması	
amacıyla	yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,	

• Kesilen	 faturaların	 bildirimi	 hakkındaki	 hukuki	 yükümlülüğümüzü	 yerine	 geArmek	 amacıyla	 yetkili	
kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,		

• Hizmet	bedeline	karşılık	alınan	senetlerin	takibi	amacıyla	bankalara,	

• Vergi	beyan	ve	bildirimlerin	verilmesi	yükümlüğünün	yerine	geArilmesi	amacıyla	yetkili	kamu	kurum	
ve	kuruluşlarına,	

• Bir	ay	içerisinde	KDV	hariç	olarak	belirlenen	alt	limit	ve	üzerindeki	mal	veya	hizmet	alımlarının	Form	
Ba,	mal	 veya	hizmet	 saJşlarının	 Form	Bs	 ile	 bildirimi	 yükümlülüğünün	 yerine	 geArilmesi	 amacıyla	
yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,	

• Bağımsız	deneAm	işlemlerinin	gerçekleşArilmesi	kapsamında	bağımsız	deneAm	firmalarına,		

• Hazine	 ve	Maliye	 Bakanlığı	 deneAmleri	 ile	 Ticaret	 Bakanlığı	 deneAmleri	 kapsamında	 yetkili	 kamu	
kurum	ve	kuruluşlarına,	

• Engelli	 otoparkına	 park	 eden	 engelsiz	 kişilerin	 bildirimi	 amacıyla	 yetkili	 kamu	 kurum	 ve	
kuruluşlarına,	

• Güvenlik	 olayı	 yaşanması	 durumunda	 olayın	 bildirimi	 için	 yetkili	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarına	 ve	
tedarikçilere	(güvenlik	şirkeA),	

• Güvenlik	olayı	yaşanması	ve	yaşanan	güvenlik	olayının	sigorta	 işlemlerini	gerekArmesi	durumunda	
mağazalara	ve	sigorta	kurumlarına,		



• Otoparka	 giriş	 yapabilecek	 araçların	 plaka	 tanıma	 sistemi	 ile	 doğrulanması	 yöntemiyle	 güvenlik	
hizmetlerinin	sağlanması	amacıyla	yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,		

• Gerekli	görülmesi	halinde	güvenlik	kamera	görüntüleri	ile	fiziksel	mekan	güvenliğinin	temin	edilmesi	
amacıyla	yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,		

• Mağazaların	 (kiracıların)	 etkinlik	 ajandası	hakkında	bilgilendirilmesi	 amacıyla	 tedarikçilere	 (mailing	
hizmeA	şirkeA),	

• Gece	çalışması	için	izin	verildiğinde	alışveriş	merkezine	gece	girişinizin	sağlanması	için	tedarikçilere	
(güvenlik	şirkeA),		

• Hukuki	 bir	 gereklilik	 olması	 halinde	 hukuk	 işlerinin	 takibi	 amacıyla	 anlaşmalı	 hukuk	 bürolarına	 ve	
yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına.	

KİŞİSEL	VERİ	TOPLAMA	YÖNTEMİ	ve	HUKUKİ	SEBEBİ	

Kişisel	 verileriniz,	 6698	 sayılı	 Kanunun	 5	 inci	maddesinde	 yer	 alan	 aşağıdaki	 hukuki	 sebeplere	 dayanarak	
işlenmektedir	ve	bu	hukuki	sebeplerin	dışında	kişisel	verilerinizin	işlenmesi	ihAyacı	oluştuğunda	açık	rızanız	
talep	edilmektedir.		

• Kanunlarda	açıkça	öngörülmesi,	

• Bir	sözleşmenin	kurulması	veya	ifasıyla	doğrudan	doğruya	ilgili	olması,	

• Veri	sorumlusunun	hukuki	yükümlülüğünü	yerine	geArebilmesi	için	zorunlu	olması,	

• Bir	hakkın	tesisi,	kullanılması	veya	korunması	için	zorunlu	olması,	

• İlgili	 kişinin	 temel	 hak	 ve	 özgürlüklerine	 zarar	 vermemek	 kaydıyla,	 veri	 sorumlusunun	 meşru	
menfaatleri	için	veri	işlenmesinin	zorunlu	olması.	

Özel	 nitelikli	 kişisel	 verileriniz	 6698	 sayılı	 Kanunun	 6	 ıncı	 maddesinde	 yer	 alan	 “açık	 rızanızın	 alınması”	
hukuki	sebebine	dayanarak	işlenmektedir.			

Kişisel	verileriniz	otomaAk	ve	bir	veri	kayıt	sisteminin	parçası	olmak	kaydıyla	otomaAk	olmayan	yollarla	elde	
edilmektedir.	

KİŞİSEL	VERİLERİN	KORUNMASINA	YÖNELİK	HAKLARINIZ	

6689	 Sayılı	 Kişisel	 Verilerin	 Korunması	 Kanununun	 ilgili	 kişinin	 haklarını	 düzenleyen	 11	 inci	 maddesi	
kapsamında	herkes;	

• Kişisel	veri	işlenip	işlenmediğini	öğrenme,	

• Kişisel	verileri	işlenmişse	buna	ilişkin	bilgi	talep	etme,	

• Kişisel	verilerin	işlenme	amacını	ve	bunların	amacına	uygun	kullanılıp	kullanılmadığını	öğrenme,	

• Yurt	içinde	veya	yurt	dışında	kişisel	verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişileri	bilme,	

• Kişisel	 verilerin	 eksik	 veya	 yanlış	 işlenmiş	 olması	 hâlinde	 bunların	 düzelAlmesini	 isteme	 ve	 bu	
kapsamda	yapılan	işlemin	kişisel	verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişilere	bildirilmesini	isteme,	

• Kişisel	 verilerin	 silinmesini	 veya	 yok	 edilmesini	 isteme	 ve	 bu	 kapsamda	 yapılan	 işlemin	 kişisel	
verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişilere	bildirilmesini	isteme,	

• İşlenen	verilerin	münhasıran	otomaAk	sistemler	vasıtasıyla	analiz	edilmesi	 sureAyle	kişinin	kendisi	
aleyhine	bir	sonucun	ortaya	çıkmasına	iAraz	etme,	



• Kişisel	 verilerin	 kanuna	 aykırı	 olarak	 işlenmesi	 sebebiyle	 zarara	 uğraması	 hâlinde	 zararın	
giderilmesini	talep	etme	

haklarına	sahipAr.	

Bu	 kapsamdaki	 talep	 ve	 şikayetlerinize	 ilişkin	 başvurularınızı	 Veri	 Sorumlusuna	 Başvuru	 Usul	 ve	 Esasları	
Hakkında	Tebliğe	uygun	olarak;		

• Mustafa	Kemal	Mah.	Dumlupınar	Bulvarı	no:164	Çankaya,	Ankara,	Türkiye	adresine	şahsen	başvuru	
yaparak,	

• Mustafa	Kemal	Mah.	Dumlupınar	Bulvarı	no:164	Çankaya,	Ankara,	Türkiye	adresine	noter	vasıtasıyla	
tebligat	ile	

Megatürk	İnşaat	Turizm	ve	İşletme	A.Ş.’ye	iletebilirsiniz.	



� 	

TEDARİKÇİ	ÇALIŞANI	AYDINLATMA	METNİ	

VERİ	SORUMLUSUNUN	KİMLİĞİ	

Bu	 aydınlatma	metni,	 6698	 sayılı	 Kişisel	 Verilerin	 Korunması	 Kanununun	 10	 uncu	maddesi	 ile	 Aydınlatma	
Yükümlülüğünün	Yerine	GeArilmesinde	Uyulacak	Usul	ve	Esaslar	Hakkında	Tebliğ	kapsamında	veri	sorumlusu	
sıfaJyla	Megatürk	İnşaat	Turizm	ve	İşletme	A.Ş.	taraQndan	hazırlanmışJr.	Amacımız;	kişisel	verilerinizin	elde	
edilme	yöntemleri,	 işlenme	amaçları,	üçüncü	kişilere	aktarımı,	kişisel	veri	 işlememizin	hukuki	 sebepleri	ve	
haklarınız	konularında	sizleri	bilgilendirmekAr.	

6698	sayılı	Kişisel	Verilerin	Korunması	Kanununun	3	üncü	maddesi	uyarınca	kişisel	veri,	kimliği	belirli	veya	
belirlenebilir	 gerçek	 kişiye	 ilişkin	 her	 türlü	 bilgiyi	 ifade	 eder.	 Kurumumuz,	 kişisel	 veri	 işleme	 faaliyetlerini	
başta	 özel	 hayaJn	 gizliliği	 olmak	 üzere,	 temel	 hak	 ve	 özgürlüklerin	 korunması	 amacıyla	 gerekli	 güvenlik	
tedbirlerini	alarak	gerçekleşArmektedir.		

KİŞİSEL	VERİLERİN	İŞLENMESİ	ve	İŞLEME	AMAÇLARI	

Kurumumuz	 tedarikçilerinin	 çalışanları	 olmanız	 nedeniyle	 bize	 ileZğiniz	 kimlik,	 ileAşim,	 kurum,	 mesleki	
deneyim,	ünvan,	imza,	araç,	güvenlik	vakası,	iş	kazası	vakası,	kamera	kaydı,	ceza	mahkumiyeA,	hukuki	işlem	
ve	fotoğraf	verileriniz	aşağıdaki	amaçlarla	taraQmızca	işlenmektedir.	

• Finans	 ve	muhasebe	 işlerinin	 yürütülmesi;	 kurum	 içi	 raporlama,	muhasebe	fişi	 oluşturma,	 virman	
fişi	oluşturma,			

• Operasyon	 süreçlerinin	 yürütülmesi;	 onarım/tadilat	 bildirimleri,	 tedarikçiden	 proforma	 alınması,	
teknik	inşaat	onarım/tadilat/projeleri	yapılması,		

• İş	 faaliyetlerinin	 yürütülmesi	 ve	 deneAmi;	 tedarikçi	 firma	 personeli	 çalışma	 izinlerinin	 yöneAmi,	
temizlik	 kontrol	 listelerinin	 takibi,	 toplanJ	 kaJlımcıları	 tutanakları,	 hijyen	 deneAmi	
gerçekleşArilmesi,	gece	çalışma	izinleri	yöneAmi	ve	raporları,	

• SaJn	alma	süreçlerinin	yürütülmesi;	tedarikçi	firmaların	belirlenmesi,	teklif	alınması,	firma	seçimi	ve	
saJn	alma	onayı,	

• Sözleşme	süreçlerinin	yürütülmesi,	

• Güvenlik	hizmetlerinin	sağlanması;	otoparkta	gece	kalan	araçların	tespit	edilmesi,	güvenlik	olayları	
yöneAmi,	 plaka	 tanıma	 sistemi	 ile	 otoparka	 giriş,	 gece	 çalışmalarının	 aylık	 raporlanması,	 güvenlik	
şirkeA	personeli	yıllık	izin	faaliyetlerinin	yürütülmesi,		

• Yetkili	 kişi,	 kurum	 ve	 kuruluşlara	 bilgi	 verilmesi;	 engelli	 otopark	 alanları	 ihlallerinin	 tespiA	 ve	
bildirimi,	Emniyet	Büro’dan	gelen	güvenlik	talep	ve	bildirimlerinin	cevaplanması,		

• Tedarikçi	çalışanlarının	işe	giriş	çıkış	tarihlerinin	takip	edilmesi,	

• Mal	kabul	işlemlerinin	kayıt	alJna	alınması,	

• Güvenlik	şirkeA	personelinin	nöbet	çizelgelerinin	oluşturulması,	



• Fiziksel	 mekan	 güvenliğinin	 sağlanması	 kapsamında;	 güvenlik	 kamerası	 ile	 görüntü	 kayıtlarının	
alınması	 ve	 saklanması,	 güvenlik	 olayı	 olması	 durumunda	 jurnal	 dereri	 doldurulması	 ve	
görüntülerde	 izlenen	 olayın	 kayıt	 alJna	 alınması,	 mağazaya	 temizlik	 için	 gelen	 mağaza	 tedarikçi	
personeline	kartlı	geçiş	sistemini	kullanma	yetkisi	verilmesi,	

• Temizlik	 hizmetlerinin	 yürütülmesi;	 temizlik	 şirkeA	 personelinin	 yevmiyelerinin	 hesaplanabilmesi	
için	imza	çizelgesi	tutulması,	temizlik	şirkeA	personelinin	yıllık	izin	faaliyetlerinin	yürütülmesi,	

• Tedarikçi	çalışanı	eğiAm	faaliyetlerinin	yürütülmesi,	

• Acil	durum	yöneAm	süreçlerinin	yürütülmesi	kapsamında	yangın	tatbikaJ	yapılması	ve	iş	sağlığı	ve	
güvenliği	acil	durum	eylem	planının	yöneAlmesi,	

• Yemekhane,	mağaza	hijyeni,	depo,	silahlı	giriş,	ortak	alanlar,	vb.	noktalarda	gerçekleşArilen	deneAm	
ve	kontrol	faaliyetlerinin	kayıt	alJna	alınması,	

• İş	sağlığı	ve	güvenliği	faaliyetlerinin	yürütülmesi,	

• Alışveriş	merkezi	ilaçlama	işleminin	organize	edilmesi	ve	gerçekleşArilmesi,	

• Hukuk	işlerinin	takibi	be	yürütülmesi,	

• Covid-19	kapsamında	Hes	Kodu	ile	sağlık	durumunu	sorgulanması.		

Kişisel	verileriniz	güvenli	bir	şekilde	muhafaza	edilmektedir.	

KİŞİSEL	VERİLERİN	AKTARIMI	

6698	 sayılı	 Kanunun	 kişisel	 verilerin	 aktarılmasına	 ilişkin	 8	 inci	 maddesi	 çerçevesinde	 Kurumumuz	
tedarikçilerinin	 çalışanları	 olmanız	 nedeniyle	 bize	 ileZğiniz	 kişisel	 verileriniz	 aşağıda	 belirAlen	 amaçlarla	
aktarılabilecekAr.	Aktarılan	verilerin	kapsamı	aktarım	amacıyla	sınırlı	olacak	şekilde	belirlenmektedir.		

• Engelli	 otoparkına	 park	 eden	 engelsiz	 kişilerin	 bildirimi	 amacıyla	 yetkili	 kamu	 kurum	 ve	
kuruluşlarına,			

• Güvenlik	 olayı	 yaşanması	 durumunda	 olayın	 bildirimi	 için	 yetkili	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarına	 ve	
tedarikçilere	(güvenlik	şirkeA),	

• Güvenlik	olayı	yaşanması	ve	yaşanan	güvenlik	olayının	sigorta	 işlemlerini	gerekArmesi	durumunda	
mağazalara	ve	sigorta	kurumlarına,		

• Otoparka	 giriş	 yapabilecek	 araçların	 plaka	 tanıma	 sistemi	 ile	 doğrulanması	 yöntemiyle	 güvenlik	
hizmetlerinin	sağlanması	amacıyla	yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,		

• Gerekli	görülmesi	halinde	güvenlik	kamera	görüntüleri	ile	fiziksel	mekan	güvenliğinin	temin	edilmesi	
amacıyla	yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına,		

• Tedarikçilerle	yapılan	toplanJların	tutanakların	paylaşılması	amacıyla	diğer	tedarikçilere,		

• Alışveriş	merkezinde	çalışma	yapmanız	durumunda	iş	sağlığı	ve	güvenliği	faaliyetlerinin	yürütülmesi	
kapsamında	 yangın,	 yüksekte	 çalışma	 vb.	 eğiAmleri	 almanız	 amacıyla	 yetkili	 kamu	 kurum	 ve	
kuruluşlarına,			

• Gece	çalışması	için	izin	verildiğinde	alışveriş	merkezine	gece	girişinizin	sağlanması	için	tedarikçilere	
(güvenlik	şirkeA),		



• Teknik	 inşaat	 onarım/tadilat/proje	 çalışmaları	 tedarikçi	 firma	 taraQndan	 yapıldıktan	 sonra	 servis	
raporu	hazırlaması	ve	teslim	edilmesi	amacıyla	tedarikçilere	(emlak	danışmanlık	firması),	

• Hukuki	 bir	 gereklilik	 olması	 halinde	 hukuk	 işlerinin	 takibi	 amacıyla	 anlaşmalı	 hukuk	 bürolarına	 ve	
yetkili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına.	

KİŞİSEL	VERİ	TOPLAMA	YÖNTEMİ	ve	HUKUKİ	SEBEBİ	

Kişisel	 verileriniz,	 6698	 sayılı	 Kanunun	 5	 inci	maddesinde	 yer	 alan	 aşağıdaki	 hukuki	 sebeplere	 dayanarak	
işlenmektedir	ve	bu	hukuki	sebeplerin	dışında	kişisel	verilerinizin	işlenmesi	ihAyacı	oluştuğunda	açık	rızanız	
talep	edilmektedir.		

• Kanunlarda	açıkça	öngörülmesi,	

• Bir	sözleşmenin	kurulması	veya	ifasıyla	doğrudan	doğruya	ilgili	olması,	

• Veri	sorumlusunun	hukuki	yükümlülüğünü	yerine	geArebilmesi	için	zorunlu	olması,	

• Bir	hakkın	tesisi,	kullanılması	veya	korunması	için	zorunlu	olması,	

• İlgili	 kişinin	 temel	 hak	 ve	 özgürlüklerine	 zarar	 vermemek	 kaydıyla,	 veri	 sorumlusunun	 meşru	
menfaatleri	için	veri	işlenmesinin	zorunlu	olması.	

Özel	 nitelikli	 kişisel	 verileriniz,	 6698	 sayılı	 Kanunun	 6	 ıncı	 maddesinde	 yer	 alan	 “açık	 rızanızın	 alınması”	
hukuki	sebebine	dayanarak	işlenmektedir.		

Kişisel	verileriniz	otomaAk	ve	bir	veri	kayıt	sisteminin	parçası	olmak	kaydıyla	otomaAk	olmayan	yollarla	elde	
edilmektedir.	

KİŞİSEL	VERİLERİN	KORUNMASINA	YÖNELİK	HAKLARINIZ	

6689	 Sayılı	 Kişisel	 Verilerin	 Korunması	 Kanununun	 ilgili	 kişinin	 haklarını	 düzenleyen	 11	 inci	 maddesi	
kapsamında	herkes;	

• Kişisel	veri	işlenip	işlenmediğini	öğrenme,	

• Kişisel	verileri	işlenmişse	buna	ilişkin	bilgi	talep	etme,	

• Kişisel	verilerin	işlenme	amacını	ve	bunların	amacına	uygun	kullanılıp	kullanılmadığını	öğrenme,	

• Yurt	içinde	veya	yurt	dışında	kişisel	verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişileri	bilme,	

• Kişisel	 verilerin	 eksik	 veya	 yanlış	 işlenmiş	 olması	 hâlinde	 bunların	 düzelAlmesini	 isteme	 ve	 bu	
kapsamda	yapılan	işlemin	kişisel	verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişilere	bildirilmesini	isteme,	

• Kişisel	 verilerin	 silinmesini	 veya	 yok	 edilmesini	 isteme	 ve	 bu	 kapsamda	 yapılan	 işlemin	 kişisel	
verilerin	aktarıldığı	üçüncü	kişilere	bildirilmesini	isteme,	

• İşlenen	verilerin	münhasıran	otomaAk	sistemler	vasıtasıyla	analiz	edilmesi	 sureAyle	kişinin	kendisi	
aleyhine	bir	sonucun	ortaya	çıkmasına	iAraz	etme,	

• Kişisel	 verilerin	 kanuna	 aykırı	 olarak	 işlenmesi	 sebebiyle	 zarara	 uğraması	 hâlinde	 zararın	
giderilmesini	talep	etme	

haklarına	sahipAr.	

Bu	 kapsamdaki	 talep	 ve	 şikayetlerinize	 ilişkin	 başvurularınızı	 Veri	 Sorumlusuna	 Başvuru	 Usul	 ve	 Esasları	
Hakkında	Tebliğe	uygun	olarak;		



• Mustafa	Kemal	Mah.	Dumlupınar	Bulvarı	no:164	Çankaya,	Ankara,	Türkiye	adresine	şahsen	başvuru	
yaparak,	

• Mustafa	Kemal	Mah.	Dumlupınar	Bulvarı	no:164	Çankaya,	Ankara,	Türkiye	adresine	noter	vasıtasıyla	
tebligat	ile	

Megatürk	İnşaat	Turizm	ve	İşletme	A.Ş.’ye	iletebilirsiniz.


