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KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? 

Sosyal medya reklamları vasıtasıyla ve bilgi formlarını doldurmanız üzerine edindiğimiz 

kişisel verilerinizi, pazarlama ve sizlerle iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirmek amaçlarıyla 

işlemekteyiz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE, HANGİ AMAÇLARLA AKTARMAMIZ 

GEREKİYOR? 

Kişisel verilerinizi, gayrimenkul satış görüşme ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla 

aracılık yapan şirketlere aktarabilmekteyiz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE 

DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ? 

Kişisel verilerinizi doğrudan sizlerden elektronik ortamda veya sosyal medya 

platformlarının yönlendirmesi ile edinmekteyiz. Kişisel verilerinizi, elektronik olarak sadece 

yetkili kişilerin erişebileceği şekilde saklarız.  

Kişisel verilerinizi, elektronik ortamda verdiğiniz açık rızanız (KVKK md.5/1) 

doğrultusunda işlemekteyiz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR 

NELERDİR? 

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,  

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

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

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

talep etme,  

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  



• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel 

verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, 

zararın giderilmesini talep etme. 

 

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan her türlü konuda detaylı bilgi için [****] e-posta 

adresini kullanarak bizimle iletişime geçebilir ya da resmi başvuru yapabilirsiniz. Kanun ve 

ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartlarına uyulması gerekmektedir aksi takdirde 

isteklerinize olumlu yanıt veremeyebiliriz. 

 

 


