
 
Sayın Devremülk sahibi, 
Firmamız bulundurduğu verileri KVKK çerçevesinde işleme ve güvenliğini sağlamakta, hiçbir şekilde 
3. şahıslarla paylaşmamaktadır. Her yıl tarafınıza gönderilen bu teklif mektubunu bundan sonra almak 
istemiyorsanız, talebiniz halinde KVKK gereğince bundan sonra tarafınıza teklif mektubu 
gönderilmeyecektir. 
Sistemden çıkmak için, TEKLİF MEKTUBU ALMAK İSTEMİYORUM, adınız, soyadınız, ev ve devre 
numaranız ile; whatsapp'dan 0552 251 11 11 nolu telefonumuza veya 0212 249 4216 nolu faksımıza, 
info@bayraktarlarturizm.com adresimize bildirmeniz, veya bu teklif mektubumuza not ekleyerek 
herhangi bir kargoyla ücret ödemeden karşı ödemeli olarak adresimize geri göndermeniz yeterlidir. 
 

 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNi 

 
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin (Aydınlatma) amacı, Bayraktarlar Turizm İnşaat ve 
Tic.Ltd.Şti. tarafından işlenen, kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. 
maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. 
1. TANIMLAR 
Bu metinde geçen; Firma: Bayraktarlar Turizm İnşaat Emlak ve Ticaret Ltd.Şti'ni, Kişisel Veri: Devremülk sahibi olan gerçek 
kişiye ait adres bilgisini, Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, 
kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere; toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte 
yapılan her türlü faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, Veri 
Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden 
sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. 
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ 
Devremülk satışı-kiralanması tanıtım ve sözleşme sürecinde işlenen verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusu Firma'dır. Firma, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin tarafı bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması 
ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde adres-iletişim verilerinizi işlemektedir. 
İletişim bilgileriniz; firmamızla hukuki-ticari ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince muhtelif 
sözleşmeler, başvuru formları ve bizle yapılan yazılı-sözlü veye elektronik ortamlarda ve; KVKK’nın 5/2(a) maddesinde belirtilen 
kanunlarda açıkça müracatlarda, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, 
KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen Firmanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili 
kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması 
için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;  
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörüldüğü üzere; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel 
olma, Yalnızca satış/kiralama  amaçları için işlenme, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 
muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. 
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 
Kişisel verileriniz; 
Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, Firma tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, 
beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve 
kalitenin sağlanması, hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi, veri güvenliği kapsamında tüm 
gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda 
gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi, İlgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve 
zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; İlgili 
kanunlarda açıkça öngörülmesi, Firma’nın bir hukuki yükümlülüğü yerine getirmesi için zorunlu olması, dahilinde işlenmektedir. 


