
AYDINLATMA METNİ 

A.GENEL OLARAK 

Msk Grgup Yatırım İnş. Tur.A.Ş. (“Msk Grup’’) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami 

hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Msk Grup 

ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek 

muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, 

kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde 

işlemekteyiz. 

B.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri 

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

kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. Bu 

çerçevede veri sorumlusu “şirketimiz” olarak bulunmaktadır. 

C.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz, Msk Grup tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak 

değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal 

medya mecraları  ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Msk Grup 

ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek, aşağıda yer 

alan amaçlar dahilinde işlenebilmektedir: 

 Kimlik verileri 

Gerek misafirlerimiz gerekse ziyaretçilerimizin kimlik verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm 

konuklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla toplamaktayız. 

Çalışanlarımızın kimlik verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle 

yükümlüyüz. 

Çalışan adaylarımızın kimlik verilerini iş başvurularını değerlendirmek için; tedarikçi, alt yüklenici ve 

benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile 

varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız. 

 İletişim Verileri 

Gerek misafirlerimiz gerekse ziyaretçilerimizin iletişim verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve 

tüm konuklarımızın güvenliğini sağlamak; ziyaretçilerimizi ve misafirlerimizi reklam, kampanya ve 

promosyonlarımızdan haberdar etmek; sadakat kart programları, istihdam ilişkisi ve şirket 

faaliyetlerimizi ifa etmek gibi amaçlarla toplamaktayız.  

Çalışanlarımızın iletişim verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle 

yükümlüyüz. 

Çalışan adaylarımızın iletişim verilerini iş başvurularının sonucunu tebliğ etmek için; tedarikçi, alt 

yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve 

yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız. 

 



 Aile Bireylerine Ait Veriler 

Misafirlerimizin aile bireylerine ait verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın 

güvenliğini sağlamak amacıyla toplamaktayız. 

Çalışanlarımız ve çalışan adaylarımızın aile bireylerine ait verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik 

mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz. 

 Mali Veriler 

Gerek misafirlerimizden gerekse üyelerimizden mali verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm 

konuklarımızın kusursuz bir hizmet almalarını sağlamak amacıyla toplamaktayız. 

Çalışanlarımızın mali verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle 

yükümlüyüz. 

Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik 

ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için 

toplamaktayız. 

 Özlük Verileri 

Kanundan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına söz konusu verileri toplamaktayız. 

 Diğer Veriler 

Ticari faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir. 

Gerek misafirlerimiz gerekse üyelerimizden mali verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm 

konuklarımızın kusursuz bir hizmet almalarını sağlamak; güvenliği sağlamak; şirket faaliyetlerimizi 

yürütmek; reklam, pazarlama ve promosyonlarda kullanmak; etkinlik ve organizasyonları düzenlemek 

gibi amaçlarla toplamaktayız. 

Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik 

ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için 

toplamaktayız. 

Aşağıda yer alan hallerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanız 

aranmayacaktır: 

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması 

 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

 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 

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi 



 

D. KiŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Yetkili Merciler: 

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik verisi, iletişim verisi ve yukarıda sayılan diğer birçok 

kişisel veriyi mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine 

kendileri ile paylaşırız. 

Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel 

verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır. 

Üçüncü Kişiler: 

Kişisel verileriniz, karşılama, transfer vb. hizmet taleplerinizin karşılanması veya unutulan eşyalarınızın 

tarafınıza gönderilmesi, faturalarınızın ulaştırılması gibi amaçlarla bizim adımıza bu hizmetleri yerine 

getiren gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili hizmetin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde 

paylaşılmaktadır.  

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz? 

Kişisel verileriniz yalnızca; 

 Açık rızanızın bulunduğu veya 

 KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın 

bulunduğu veya 

 KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın 

bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edildiği ve Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun da izninin bulunduğu  

hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir. 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanır? 

Kişisel verilerinize dair saklama süreleri aşağıdaki belirtilen kriterler uyarınca belirlenmektedir: 

 Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri, 

en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Mahkemelerden veya kanunla yetkili kılınmış idari 

mercilerden gelebilecek taleplerin tarafımıza geç ulaşması veya doğrudan tarafı 

olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi ihtimallerine binaen, verilerinizin saklanması için 

mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay - 1 yıl gibi bir süre eklenerek verilerin saklama süresi 

belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir. 

 Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise 

aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca 

veriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra 

veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir. 

 

 

 



 

E. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun 5. ve 6. Maddesinde yer alan işleme şartlarına dayalı olarak  yukarıda yer verilen amaçlar 

doğrultusunda konaklama hizmetleri ve satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere sunduğumuz 

hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Msk Grup’un sözleşme ve 

yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile 

edinilebilecektir. 

F. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ 

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin mevzuat uyarınca; 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel veri 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, 

 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya 

kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi 

halinde aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

G. VERİ GÜVENLİĞİ 

Msk Grup kişisel verilerinizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, alınması 

gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik 

tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde 

sağlanmaktadır. 

Kanun kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu yazılı olarak veya 

kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce 

bildirmiş olduğunuz ve Şirketimiz nezdinde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle web 

sitemizin “Bize Ulaşın” bölümünden iletebilir ya da başvuru formunu doldurarak; Msk Grup’a şahsen 

başvuru yapabilir, söz konusu Haymana Yolu Bulvarı Ballıkpınar Mah. Ballıkpınar Küme Evleri No:231, 

Gölbaşı / Ankara -Türkiye adresine (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla) ıslak imzalı 

olarak gönderebilir ya da ilgili formu  mskgrup@hs01.kep.tr  elektronik posta adresine iletebilirsiniz. 

 

 



 

H. ÇEREZ (Cookie) POLİTİKASI METNİ 

Bilgilendirme 

Birçok web sitesi, teknik, işlevsel, deneyim kalitesini arttırmak ve benzeri birçok sebepten “Çerez” 

(Cookie) kullanmaktadır. Aşağıda “çerez” (Cookie) kullanımımız, kullanıcıların bu çerezleri çeşitli 

mecralarda nasıl yönetebileceği açıklanmaktadır. 

Bu dokümanda açıklanan bilgiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sitemizden 

erişilebilen Aydınlatma ve Açık Rıza metni ile bir bütün olarak değerlendirilmelidir. 

Çerez (Cookie) Nedir? 

Çerez (Cookie), herhangi bir İnternet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama 

dosyasıdır. Çerez dosyalarında oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır. Çerez kullanan bir site 

ziyaret edildiğinde bu site, erişimin yapıldığı tarayıcıya sabit diske bir ya da daha fazla çerez bırakma 

konusunda talep gönderebilir. 

Çerezler, siteyi ziyaret eden kişilere ait isim, yaş, adres, cinsiyet gibi kişisel verileri barındırmazlar. 

Çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen www.aboutcookies.org ve 

www.allaboutcookies.org sitelerini ziyaret ediniz. 

Çerez (Cookie) Tipleri Nelerdir? 

Çerez’ler, kullanım amacı, süreleri ve oluşturanlar açısından çeşitli tiplere ayrılırlar. 

Çerez’i oluşturan ve yerleştiren tarafın kim olduğuna bağlı olarak web sitesi çerezleri ve üçüncü taraf 

çerezleri kullanılmaktadır. Üçüncü taraf çerezleri, web sitesinin iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına 

ve iş birlikteliklerine bağlı olarak farklı şirketler tarafından yönetilebilmektedir. 

Çerezin kullanımda kaldığı süreye bağlı olarak session (oturum) çerezleri ve kalıcı çerezler 

kullanılabilmektedir. Oturum çerezleri, ziyaretçinin web sitesini ziyaret etmeyi bıraktığı an 

silinmektedir. Kalıcı çerezler ise çerezin kullanım amacına bağlı olarak belirlenmiş sürelerde ziyaret 

bitmiş olsa bile kullanıcının ziyaretçinin cihazında kalmaktadır. 

Çerezlerin kullanım amacına bağlı olarak web sitesinde reklam ve hedefleme çerezleri, deneyim 

kişiselleştirme çerezleri, doğrulama çerezleri, analiz/analitik çerezler ve teknik çerezler 

kullanılabilmektedir. 

Çerezler Neden Kullanılır? 

Web sitesinde çerezler, aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir. 

• Ziyaret ve deneyim kişiselleştirme, hedefleme, doğru ve amaca dönük reklam ve tanıtım 

faaliyetleri 

• Web sitesi ve bileşenlerinin işlevlerinin doğru, kolay ve daha verimli çalışması 

• Web sitesini, kaynak kullanımı, erişen bilgisi, ziyaretçi sayısı ve platformlarının tespiti gibi 

bilgileri analiz ederek performansı arttırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek 

• Web sitesinin çalışması için gerekli olan işlevleri yerine getirmek 

Çerez Kullanımına Dair Kişisel Tercih Yönetimini Nasıl Yapabilirsiniz? 



Web sitemizin çalışması için gerekli olan bazı konularda çerez kullanımını tercihe bağlı olarak devre 

dışı bırakmak, web sitesinin doğru çalışmasına engel olabilmektedir. Bu tip çerezler ile ilgili 

terchilerinizi değiştirdiğinizde web sitemizden edineceğiniz bilgi ve ziyaret deneyiminizin aksamaya 

uğramayacağını garanti edemeyiz. 

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim? 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. 

Google Chrome : http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

İnternet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

MozillaFirefox : http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Opera : http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy 

Safari : https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

