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İLKE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ  

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANAN 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

İLKE VARLIK YÖNETİM A.Ş.  (“Şirket’’) olarak çalışanlarımız, borçlularımız, iş ortaklarımız ve 

tüm diğer iş ilişkisinde bulunduğumuz her gerçek ve tüzel kişinin kişisel verilerinin güvenliği hususuna 

azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak tarafımızca işlenen her türlü kişisel verilerin 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’ya uygun olarak işlenerek, muhafaza 

edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği surette, 

KVKK’ya uygun olarak ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde KVKK’da tanımlanan 

haliyle “Veri Sorumlusu” sıfatıyla özenle ve dikkatle işlemekteyiz.  

1.Tanımlar  

İşbu aydınlatma metni kapsamında adı geçen; 

KVKK : 07/04/2016  Tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel 

Verileri Koruma Kanunu’nu, 

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, (ad-soyad, telefon 

numarası, adres ve konum bilgileri, özgeçmiş, kimlik bilgileri, e-posta adresi, internet sitesine giriş-

çıkış zamanları ve geçirilen süre, e-posta adresleri v.b. nitelikteki veriler.) 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: 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 verilerini, 

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir 

veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,kaydedilmesi, 

depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, 

devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi 

veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek 

veya tüzel kişiyi, 

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 

kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 
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Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, 

İrtibat kişisi: Kurum ile iletişimi; Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişiyi  

İfade eder. 

2.Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi Bilgileri 

Veri Sorumlusu : İlke Varlık Yönetim A.Ş.  

İrtibat Kişisi      : Eren Yüceler 

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi  

Portföyümüzde yer alan müşterilerimiz ve müşterilerimizin Şirketimiz tarafından irtibata geçilmesine 

muvafakat ettikleri yakınlarının ve üçüncü kişilerin, kefillerin, portföy dahilinde yer alan derdest yahut 

kapanmış olan icra ve dava dosyalarında adı geçen gerçek yahut tüzel kişilerin, çalışan adaylarımızın, 

çalışanlarımızın, iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz her türlü gerçek veya tüzel kişilerin, 

ziyaretçilerimizin kişisel verileri otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; Sosyal medya, çağrı 

merkezi, yapılan görüşmeler, KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi), SMS, Web Sitemize yapılan yazılı 

yahut elektronik başvurular, SGK Kayıtları, Kredi Kayıt Bürosu, Risk Merkezi, çağrı 

merkezimize yapılan yazılı yahut elektronik başvurular, APS (Adres Paylaşım Sistemi), 

elektronik posta, PTT, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na yapılan başvurular gibi 

kanallar aracılığıyla toplanmakta olup güncel hukuki mevzuat dahilinde belirlenen yasal süre boyunca 

güvenli bir şekilde saklanmaktadır.  

4.Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amacı 

Toplanan Kişisel verileriniz KVKK m.4/2 uyarınca; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, 

Doğru ve gerektiğinde güncel olarak, Belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, İşlendikleri amaçla 

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan 

süre dahilinde muhafaza edilmek suretiyle işlenmektedir. Kişisel verilerinizi işlemek için yasal bir 

dayanağımızın (hukuki sebep) olması gerekir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel 

verilerinizi işlediğimiz zaman, işleme için belirlenmiş hukuki sebeplerden en az birini karşılamak 

zorundayız. 

KVKK gereğince açık rızanız olmaksızın kişisel verilerinizi işleyebileceğimiz haller 5. maddenin 

2.fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre: 

5/2(a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

5/2(b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 

geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 

korunması için zorunlu olması. 
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5/2(c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

5/2(ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

5/2(d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

5/2(e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

5/2(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Gerçekleştirmekte olduğumuz faaliyetlerimiz için birkaç farklı hukuki sebebimiz bulunmakta olup bu 

hukuki sebepler ve verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıda sınırlı olmamak üzere sayılmıştır. 

1. Sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,  

2. Faaliyetlerimizin devamı,  

3. İş ve işin düzenlenmesi,  

4. İşveren olarak sorumluluklarımızın yerine getirilmesi, 

5. İş güvenliğinin temini,  

6. İşin yönetimi, denetimi ve ifası,  

7. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili olarak sorumluluklarımızın temini,  

8. Çalışanların güvenliği,  

9. İş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz özel ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, 

10. Şikayet yönetimi, 

11. Şirketimizin iç işleyişindeki finansal ve insan kaynakları süreçlerinin temini, amaçlarıyla sınırlı 

olmamak üzere işlenecektir.  

5. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan ve hukuken gerekli olan diğer amaçlar doğrultusunda ve KVKK 

başta olmak üzere yürürlükte olan ilgili sair mevzuat hükümleri ile paralel bir şekilde; sözleşmesel 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin devamı, işin düzenlenmesi, işveren 

sorumluluklarının yerine getirilmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası, kamu 

kurum ve kuruluşlarıyla ilgili olarak sorumluluklarımızın temini, çalışanların güvenliği, -sayılacaklar 

dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde- tedarikçilere, iş ortakları, Emniyet Birimleri, Adli ve 

İdari Yargı Birimlerii Kamu Kurumları, ilgili Bakanlıklar ve Müdürlükler ile; İş ve Sosyal Güvenlik 

mevzuatı uyarınca görevlendirilen Kamu Kurumu ve Tüzel Kişilerine, kanunlarla yetkili Kamu Kurumu 

ve Tüzel Kişilerine, KVKK kapsamında belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 

aktarılabilecektir.  
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6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz 

durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre, kimliğinizi doğruladıktan sonra Kanun’da belirtilen 

süreler içerisinde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.  

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  

 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 düzeltilmesini isteme 

ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 

 KVK Kanunu’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, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

KVKK uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize 

iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli 

bilgiler ile KVKK ’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik 

açıklamalarınızı içeren talebinizi; “KVKK Başvuru Formunda” yer alan yöntemlerden birini seçerek 

tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. 

 

Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.  

 

http://ilkevarlik.com.tr/wp-content/uploads/2022/03/BasvuruFormu.pdf

