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HEDEF PROJELENDİRME VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 

 

İletişim Formlarında İşlenen Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni 

 

 

Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. olarak (“HEDEF PROJELENDİRME”) 
işlediğimiz kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu nedenle kişisel verilerinizin 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun işlenerek, muhafaza edilmesi 

hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla İDEALİST, kişisel 
verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri 

almakta, KVKK doğrultusunda kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen 

sınırlar dâhilinde işlemektedir. 

 
Veri Sorumlusunun Kimliği ve İletişim Bilgileri 

Veri sorumlusu  : Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 

Adres    : Burhaniye Mh. Doğu Karadeniz Cd. Selvilievler Sitesi A-5 Apt. No:26 E-1  
  Üsküdar / İSTANBUL 

Tel   : 0(216) 557 57 90 

E-posta   : info@hfh.com.tr 
 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz;  

 
▪ İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 

▪ İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, 

▪ İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, 
▪ Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, 

▪ Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 

▪ Şirketimizin ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi, 

▪ Şirketimiz ve kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak aktarıldığı üçüncü kişiler tarafından 
sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizin en iyi şekilde faydalanması için çalışmaların 

yapılması, 

▪ Veri sorumlusu olarak şirketimizin hukuki ve ayrıca sözleşmesel yükümlülüklerini yerine 
getirebilmesi, 

▪ Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi, 

▪ İletişim formunu dolduran, talep ve şikâyetlerini ileten kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde 
hizmet verilmesi, amaçları ile işlenir. 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen 
kişisel veri işleme şartları çerçevesinde; Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini ve ticari faaliyetlerini 

yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, danışman firmalarımız, 

tedarikçilerimiz, doğrudan ve dolaylı hissedarlarımız, yurt içi ve yurt dışı iştiraklerimiz ve bağlı 
ortaklıklarımız, Şirketimiz çalışanları, Şirketimizce destek hizmeti verilen veya hizmet alınan üçüncü 

kişiler, grup şirketlerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. 

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü 
teknik ve idari tedbir alınmaktadır. 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan ofisler, çağrı 
merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki 

ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle 

yasal yollardan elde edilebilmektedir. Ayrıca toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen 
hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 

 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 1. Fıkrasında 

yer alan ilgili kişinin açık rızasının olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenir. Rızanızın geri alınması 
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halinde ise kişisel verileriniz anonimleştirilecektir ve kullanılmayacaktır. Şirket, periyodik olarak 

verilerin anonimleştirilmesi gerekip gerekmediğini denetlemekte ve re’sen de anonimleşmesi gereken 

verileri anonimleştirmektedir. 
 

Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız 

 

Veri sahibi (ilgili kişi) olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde belirtilen 

haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda 

Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, 
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen 

tarifedeki ücreti alınabilecektir. 

Verisi işlenen ilgili kişinin KVKK’un 11. maddesinde belirtilen;     

• 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, 

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin 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 hakları bulunmaktadır. 

 
Başvurunun Yapılması ve Bilgi Alma Hakkı  

KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen 

haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve 

sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@hfh.com.tr adresine 
iletebilirsiniz. Ayrıca, KVKK’da belirtilen ve belirtilecek diğer yöntemler ile de şirketimize başvuruda 

bulunabilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formu işbu metnin sonunda yer 

almaktadır. 
 

Başvuruda; 

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız, 
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport 

numaranız veya varsa kimlik numaranız, 

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız, 
d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. 

Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde 

ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca 
belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı 

cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul 

edilmeyecektir. 

 
 

 

 
 

 

 
 

GENEL AÇIKLAMALAR 
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6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan 

kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVK Kanunu’nun 11. 
maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 

 

KVK Kanunu’nun 13/I. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak 
yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından 

belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

 
Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel 

verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat 

uyarınca kendinizle ilgili;  

 
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,   

Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,  

Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya  

Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların 

işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak 
bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz. 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ve zarfın 

üzerine veya konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak.; 

• Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile, 

• Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,  

• Şirketimiz elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.  

 
İletişim Bilgileri: 

Veri sorumlusu  : Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 

Adres    : Burhaniye Mh. Doğu Karadeniz Cd. Selvilievler Sitesi A-5 Apt. No:26 E-1  
  Üsküdar / İSTANBUL 

Tel   : 0(216) 557 57 90 

E-posta   : info@hfh.com.tr 

 

 

 

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz: 

Adı Soyadı :  

T.C. Kimlik Numarası  :  

Adres :  

Cep Telefonu  :  

E-Posta Adresi  :  

Şirketimizle Olan 
İlişkiniz 

:  Ziyaretçi Müşteri Çalışan Diğer 

Şirketimizle Olan 

İlişkiniz Sona Erdi mi? 

:  

   

BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ  

KVK Kanunu’nun 11. maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar 
belirtilmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz 

içerisinde değerlendirilerek KVK Kanunu’nun 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre 
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talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde 

yanıtlandırılacaktır. Kanunun 13/3. maddesi uyarınca cevabımız yazılı veya elektronik ortamdan 

tarafınıza iletilecektir.  
 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinizi detaylı olarak aşağıda belirtiniz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI  

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek 

tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin 

doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış 

olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, 
başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Hedef 

Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. tarafından işlenmesine izin veriyorum.  

 
 Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim. 

 Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep 

ederim. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 

 Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli 
vekaletname veya noter tasdikli yetki belgesi olması gerekmektedir. Kişinin eşi, babası gibi 

yakınlarına asla bilgi verilmemektedir.) 

 
Başvuruda Bulunan (Kişisel Veri Sahibi) İlgili Kişinin Adı Soyadı:  

Başvuru Tarihi:  

İmza: 
 

 

ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru 

yapılamaz. Hedef Projelendirme Ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş başvuru sahibinin kimlik bilgilerine 
ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize 

ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz 

konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. 
 

 


