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TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ  
“AÇIK ARTIRMA“ İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ  

1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Emlak Yönetim  
Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Emlak Yönetim olarak anılacaktır.) tarafından düzenlenecek Açık Artırma  
toplantılarında alınacak tekliflerin İdare tarafından değerlendirilmesi yöntemiyle satışa sunulmuştur.   
2- Teklif alma toplantısı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi / ANKARA ve İnternet bağlantıları ile 25.02.2021  
Perşembe günü saat 11.00’de olacak şekilde yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında, açık arttırma yöntemiyle  
alınacaktır.  
3- Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde T.  
Halk Bankası A.Ş’nin tüm şubelerine talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı 10.000.-(Onbin) TL, katılım  
teminatı ödemek zorundadırlar.                                                                                                                                                                                      
Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye her bir  
katılım teminatı için bir bayrak numarası verilecektir. En yüksek teklifi veren katılımcının bayrağı  
alınacaktır.   
4- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti  
kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler; Katılım teminatı tahsilat makbuzu, her sayfası teklif sahibi  
tarafından imzalanmış işbu şartname, teklif veren tüzel kişi ise; temsile yetkili olunduğunu gösterir yetki belgesi,  
vekaleten katılıyorsa; gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale bedelini  
ödemeye v.b. yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren vekaletname toplantı öncesi Emlak Yönetim yetkililerine  
salonlardaki stant da teslim edilecektir.   
5- Bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri aracılığıyla veya önceden Emlak Yönetim ile  
mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla internetten doğrudan teklif vererek toplantıya katılabileceklerdir. İnternet  
katılımı ihale tarihinden 1 gün önce kapatılacaktır.   
6- İnternet bağlantıları ile açık artırmaya katılacak gerçek ya da tüzel kişiler, açık artırmaya salondan katılmak  
yerine uzaktan teklif vermeyi kendi iradeleriyle kabul etmişlerdir. Bu nedenle; kullandıkları internet bağlantıları  
bilgisayar yazılım sistemleri ve EMLAK YÖNETİM’in internetten teklif alınabilmesi için oluşturduğu sistemler dahil  
tüm teknik altyapıdan kaynaklı herhangi bir sebeple tekliflerinin farklı, yanlış, eksik, fazla, geç vd. şeklinde ulaşması  
nedeniyle herhangi bir itiraz hakları olmadığını kabul ederler. Bu konuda İDARE/EMLAK YÖNETİM’in herhangi bir  
sorumluluğu bulunmamaktadır, teklif açık artırma anında görüldüğü haliyle işleme alınacaktır.  
7- Kürsü başkanı, toplantı ortamını bozan, toplantıyı engelleyici hareketlerde bulunan kişileri toplantı salonundan  
çıkarma yetkisine haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz, ihaleyi fesih v.b. hakkı bulunmadığını toplantıya katılanlar kabul  
ve taahhüt eder. Kürsü başkanı ayrıca birbiriyle ilişkili taşınmazlara toplu halde ve/veya ayrı ayrı teklif alma  
yetkisine sahiptir. Hangi taşınmazların tek tek satılacağına, hangi taşınmazların ise Inter – Connect (birleştirilmiş  
teklif) sistemle satılacağına, Kürsü Başkanı İdare’nin görüşünü alarak müzayede esnasında karar verir. Inter –  
Connect (birleştirilmiş teklif) sistemde lotlar için teker teker teklif alınır, bilahare alınan tüm teklifler toplanıp  
üzerine %10 ilave edilerek tamamı tek lot halinde satışa sunulur. Inter - Connect (birleştirilmiş teklif) sistemde  
teklif verilecek taşınmazların her biri için ayrı ayrı katılım teminatı yatırılmış olma şartı aranacaktır. Inter – Connect  
(birleştirilmiş teklif) teklif verilen taşınmazlar için tek tek gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanacaktır.  
Toplam teklif bedelinin toplam metrekare ye bölünmesiyle bulunan birim bedelin, bağımsız bölüm  
metrekaresi ile çarpılarak hesaplanacak bedel üzerinden gayrimenkul satış sözleşmesi bedeli tespit  
edilecektir.  
8- Taşınmazlar hakkında internet sitelerindeki tanıtım veya broşür, katalog, kitapçık ve ilanlarda verilen  
bilgiler ( Metraj ve Vasıflar v.b.) ile şartnamede yazılı diğer bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi  
niteliğindedir.   
9- Ek tabloda yer alan ve hemen teslimli olarak satışa sunulan projelerde; teklif veren taşınmazı mevcut  
durumu ile (kiracı, hasar, hisse, işgal, imar, iskan, tapu v.b. bilgileri) görmüş, incelemiş, beğenmiş ve kabul  
etmiş sayılacak olup; bu konuda gelecekte İdareden / Emlak Yönetimden herhangi bir itiraz ve talepte  
bulunmayacaktır.   
10- İdare; tanıtım amaçlı broşür, kitapçık, ilan v.b. yayınlarda yer alan taşınmazlardan dilediğini, toplantı öncesinde  
veya toplantı sırasında satıştan çekmeye, toplantı başkanı da teklif alma sırasını değiştirmeye yetkilidir. Emlak  
Yönetim gerek duyduğu lotlarda toplantı öncesi veya toplantı esnasında ek teminat talep edebilir.  
11- Açık artırma toplantısında teklifler satış listelerinde belirtilen vadelerle taksitli ödeme şeklinde alınacak olup,  
Bankada yapılacak sözleşme imzalama aşamasında dileyen katılımcılar peşin ödeme talebinde  
bulunabileceklerdir; bu durumda hiçbir taşınmaz için peşin ödeme indirimi yapılmayacaktır.   
  
AYLIK TAKSİT VE BORÇ BAKİYESİ; Her takvim yılının 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem,  
1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönemdir. İlk taksitin başladığı ay hangi altı aylık dönemde ise  
aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalır.   
Buna göre, bütün projelerde aylık taksitler vade süresince sözleşme imzalanma tarihine bakılmaksızın her yılın  
Ocak ve Temmuz ayları öncesinde yapılmış olan ödemelerin borç bakiyesinden düşülmesi ile bir önceki altı aylık  
döneme ait belirtilen artış oranı Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak yılda iki kez artırılarak bulunur ve alıcı  
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tarafından ödenir. Yeniden belirlenen aylık taksit ve borç bakiyesi İdare tarafından alıcıya bildirilir. İlk ve son taksitin  
başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artış oranını  
değiştirmez.  
12- Toplantıda verilen teklifler, İdarenin onayına sunulmak üzere en geç 3 (Üç) iş günü içerisinde Emlak Yönetim  
tarafından İdareye teslim edilecektir. Bu aşamada teklif bedelinin %2+KDV’si olan komisyon bedeli de Emlak  
Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’ nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR40 0001 2009 8780 0010 2607 98)  
no.lu TL hesabına yatırılacaktır. İhale, İdarenin onayı ile kesinleşecektir. İhalenin kesinleşmesini takiben,1. teklif  
sahibine satış sözleşmesi imzalaması için 5 iş günü süre verilecektir. 2. teklif sahipleri isteği doğrultusunda katılım  
teminatını iade alabilecektir. İdare, 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından, ihaleyi, teklif verene yapıp yapmamakta  
serbesttir. İdarenin tekliflerin toplanmasının ardından satıştan vazgeçmesi halinde, katılım teminatları ve yatırılan  
teminat tutarları kendilerine iade edilecektir. Teklif verenlerin, katılım teminatlarının kendilerine iade edilmesine  
kadar geçecek süreye ait İdare / Emlak Yönetim’den faiz, tazminat, v.b. herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır.  
13- Teklif verenler ihale anında ulaştıkları teklif bedelleriyle bağlıdır. En yüksek teklifi verenin alımdan cayması  
halinde teminatı irad kaydedilecektir. Emlak Yönetim 2. teklif sahibine bildirimde bulunacak olup sözleşme  
imzalamak isteyen 2. Teklif sahipleri tebligat tarihinden itibaren (5 iş günü) içerisinde satış sözleşmesini  
imzalayacaklardır. (Interconnect (birleştirilmiş teklif) tekliflerde; en yüksek teklifi verenin alımdan cayması  
halinde teminatı irad kaydedilecektir. Emlak Yönetim, ınterconnect (birleştirilmiş teklif) teklifin 2. teklif  
sahibine bildirimde bulunacak ve sözleşme imzalamak isteyen 2. Teklif sahipleri tebligat tarihinden itibaren  
(5 iş günü) içerisinde satış sözleşmesini imzalayacaklardır. Interconnect (birleştirilmiş teklif) teklifin 2. teklif  
sahibinin de sözleşme imzalamaması durumunda Emlak Yönetim bireysel teklif sahiplerinden en yüksek  
teklif verenlere bildirimde bulunacak ve sözleşme imzalamak isteyenler tebligat tarihinden itibaren (5 iş  
günü) içerisinde satış sözleşmesini imzalayacaklardır.) Teklif bedelinin %2+KDV’si olan komisyon bedeli de  
Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR40 0001 2009 8780 0010 2607  
98) no.lu TL hesabına yatırılacaktır.   

14-Teklifleri İdare tarafından kabul edilenler, ihale sonucunun tebliğin de belirtilen tarihler içerisinde tercih edilen  
ödeme türü; peşin ise satış bedelini nakden ve defaten, taksitli ise peşinat tutarından, yatırmış olduğu katılım  
teminat tutarı düşüldükten sonraki bakiyesini nakden ve defaten İdare tarafından ilan edilen Banka Şubelerindeki  
Hesabına alıcı Adı Soyadı/Ünvan, taşınmazın bulunduğu Proje ve blok/ kapı numarası ve Satış listesindeki  
numarasını (Lot) belirten dekont açıklamasıyla ödeyerek gayrimenkul satış sözleşmesini ilgili banka şubesinde  
imzalayacak ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi (%09.48), ihale karar pulu(%05.69), banka komisyonu (%05) vb.  
giderler alıcı tarafından ödenecektir (Katma Değer Vergisi peşin olarak, tahsil edilecektir)  

Hemen teslimli olarak satışa sunulan taşınmazların teslim alma yükümlülüğü alıcıya ait olup, taşınmazın  
teslim alınmaması durumunda İdareden / Emlak Yönetimden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.  

Sözleşmenin verilen süre içerisinde imzalanmaması ve teminatın yatırılmaması halinde, ihale İdarece fesih edilmiş  
sayılacaktır.   
Teklif sahipleri LEASİNG kullanımıyla ilgili olarak İdare’nin uygun görmesi halinde, Leasing Şirketlerine / Katılım  
Bankalarına, yukarıdaki yetkili Banka’da yapacakları Satış Sözleşmesinden önce, Leasing Şirketlerinin / Katılım  
Bankalarının noterden “Açık Artırma Satış Şartnamesi’ndeki” tüm hükümleri kabul ettiğine dair bir taahhütname  
vermesi ve taşınmaz bedelinin peşin ödenmesi kaydıyla, devir yapabilirler.  
15- İdare, alıcı tarafından %2 komisyon ve komisyonun KDV’sinin Emlak Yönetim’e ödendiğine dair fatura  
kendisine ibraz edilmeden satış ve/veya tapuda taşınmaz devir işlemini gerçekleştirmeyecektir.   
16- Sözleşme yapmaya davet edilen en yüksek teklif sahibi, kendisine verilen süre içerisinde satış sözleşmesini  
imzalamazsa veya teklif bedeli peşin ise satış bedelinin tamamını, teklif bedeli vadeli ise peşinat bedelini verilen  
sürede yatırmazsa veya satın almaktan vazgeçerse hakkı iptal edilerek herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın,  
yatırılan katılım teminatı/teminatları İdarece irad kaydedileceği gibi, Emlak Yönetim de tahsil edilen/edilecek olan  
%2 oranında cezai şart +KDV’yi almaya hak kazanacaktır. Bu şartlar yerine getirilmez ise teklif sahibi 3 ay süre  
ile İdarece gerçekleştirilen açık artırmalardan men edilecektir.  
Ancak İdare ve teklif verenden kaynaklanmayan nedenlerle, teklif alınan taşınmazın satılamaması ve/veya tapu  
devrinin gerçekleştirilememesi halinde, katılım teminatı ile birlikte Emlak Yönetim tarafından tahsil edilen komisyon  
da teklif verene iade edilecektir.   
17- Toplantıdaki gayrimenkullerden herhangi birine teklif vermeyenler ile en yüksek teklif sahipleri hariç diğer teklif  
sahipleri; katılım teminatlarını, toplantının sona erdiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü sonra ilgili banka  
şubelerinden iade alabileceklerdir.  
18- Tapu devirleri tüm bedelin ödenmesi ve/veya tüm şartların yerine gelmesini takiben gerçekleşecektir. Tapu  
harcı ve masrafları kanunen ait olduğu taraflarca ödenecektir. Vadeli satışlarda tapu devir işlemine kadar olan,  
emlak vergisi, sigorta ve gayrimenkulün aynından doğabilecek vergi, resim ve harçlar, alıcı tarafından  
karşılanacaktır.   
19- İşbu dökümanda belirtilen adreslere posta gönderim tarihinden ve belirtilen iletişim kanallarına yapılan (Mesaj,  
mail, whatsapp vd.) bildirimlerden itibaren 3 (üç) gün içerisinde işbu madde kapsamında tebliğ edilmiş sayılacaktır.  
Teklif sahiplerinin şartnamede gösterdikleri açık adreslerine gönderilen tebligatların, cep telefonlarına gönderilen  
mesajların, adres, telefon değişikliği v.b. nedenlerle geç ulaşması, yapılamaması ve postadaki gecikmeler  
nedeniyle teklif verene geç ulaşmasından İDARE / Emlak Yönetim sorumlu değildir.  
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20- İşbu şartname üzerine teklif veren tarafından hiçbir şekilde silinti, kazıntı veya ilaveler yapılamaz. Yapılacak  
ilaveler, silintiler ve kazıntılar geçersiz sayılır.  
21- Teklif sahibi; İdarenin, mevzuatın izin verdiği gerçek ve tüzel kişiler, İdarenin iştirakleri, İdarenin  
hizmet/destek/danışmanlık aldığı kuruluşlar, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, satışlara aracılık yapan  
Bankalar ve Finansman şirketlerinden bilgi ve belge talep edip almaya ve kendileri ile ilgili bilgi ve belge vermeye  
hakkı olduğunu, buna muvafakat ettiğini kabul eder.  
22- Uyuşmazlıkların çözümünde Emlak Yönetim’in ses ve görüntü kayıtları da muteber, bağlayıcı, kesin ve  
münhasır delil teşkil edecek olup, bu madde H.M.K. 193 maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir.  
23- İşbu şartnamenin ifa yeri Ankara’dır.  
24- Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri  
yetkilidir.  
  
İş bu 24 maddelik  Açık Artırma Şartnamesini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim.  
  
Ek: Projelerin satış bilgisi tablosu.  
  
  

...... /...... /2021  
  
  
  
  

ADI SOYAD/ÜNVAN  :  .............................................  

İŞİ/MESLEK               :  …………………………………  

T.C.KİMLİK NO  :  .............................................  

  

VERGİ NO                  :   ………………………………..  

AÇIK ADRESİ  :  ...........................................................................................................    
   
                                        ……………………………………………………………………………..  

  
E-MAİL                       :  …………………………………….  
  
  
TELEFON NO   : ............................................. BAYRAK NO   :   .........................  

  
FAKS NO     : .............................................          İMZA    :  

  
GSM NO     : .............................................  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

SIRA 
NO

SATIŞA 
SUNULAN

PROJE ADI BANKA ŞUBE ARTIŞ ORANI TESLİM VADE SEÇENEĞİ

1 174
Kuzey Ankara 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.14.16. ve 18.Etap
T.HALK BANKASI 

A.Ş.
ANKARA MERKEZ M.M.A 6 AY

%10 PEŞİN 96 AY
%15 PEŞİN 108 AY
%25 PEŞİN 120 AY

KONUTLAR



TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA 
METNİ 

 
İşbu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 
10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda aydınlatılmanızı sağlamak 
amacıyla hazırlanmıştır.  
 
Halkalı Atakent Mah. 221. Sok. No: 5/B Halkalı Küçükçekmece İstanbul adresinde mukim 
Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “EMLAK YÖNETİM”) 
olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak 
aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.  
 
Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız  
 
Kişisel verileriniz amaçla bağlılık ilkesi uyarınca sınırlı, ölçülü, belirli, açık ve meşru amaçlarla, 
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenmektedir. Ayrıca Şirketimiz, işlediği kişisel 
verilerin doğru ve güncel tutulması için gerekli özeni göstermektedir. Bu bağlamda kişisel 
verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir.  
 
Şirketimiz, yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık 
rızasına ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimizin müşterilerimize ve potansiyel müşterilerimize 
sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde 
etmeniz için planlamalar yapılması, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkânlarının 
duyurulması, ihale çalışmaları için tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri 
memnuniyeti ve bağlılığı çalışmalarının yönetilmesi gibi amaçlarla ad, soyad, T.C kimlik 
numarası / vergi numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi ve IBAN numarası 
verilerinizi   işleyebilmekteyiz.  
 
Kişisel Verilerinizin Aktarılması  
 
Başta iletişim bilgileri olmak üzere kişisel verileriniz, işin yürütülmesinin sağlanması amacı ve 
yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde hizmet aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla ve 
kanunlarda öngörülen nedenlerle hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili 
kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir. 
 
Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi  
 
KVK Kanunu 5/1 maddesinde belirtilen açık rızanızın bulunması, KVK Kanunu 5/2(c) 
maddesinde belirtildiği üzere bir sözleşme ilişkisinin varlığı ve KVK Kanunu 5/2(d) maddesinde 
belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak 
Şirketimiz, kişisel verilerinizi e-posta, telefon, SMS ve diğer cihazlar dâhil olmak üzere fiziki ve 
elektronik ortamlar üzerinden yukarıda belirtilen amaçların pratik ve etkin bir şekilde yerine 
getirilmesi amacıyla toplamaktadır.  
 
Kişisel Verilerinizin Saklanması  
 
Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. KVK 
Kanunu madde 5/2(ç) şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi kapsamında Şirketimiz, 
ticari elektronik ileti almayı veya ticari elektronik iletişimi reddetmeniz durumunda, kişisel 
verilerinizi ret tarihinden itibaren daha uzun sürelerce saklanmasını gerektiren bir sebebin 
olmaması halinde 3 yıl boyunca saklayabilmektedir.  
 
Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal 
saklama süresi bulunmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve 



sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması hallerinde işlenme amaçları ortadan 
kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  
 
Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız  
 
Kişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin 
aşağıdaki haklara sahipsiniz: 
 
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
 
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme,  
 
-Yurt içinde verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 
-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme,  
 
-6698 sayılı 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 işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme, 
 
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize 
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
 
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın 
giderilmesini talep etme, (Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki Başvuru 
Formunu doldurarak iletebilirsiniz.) 
 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bulunması zorunlu 
hususlara yer vererek, yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, 
mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı 
bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebiniz 
Tebliğ’in 6.maddesi uyarınca, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa 
sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandırılacaktır.  
 
Geçerlilik 
 
Emlak Yönetim, ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi hakkında hazırlanan işbu aydınlatma 
metninin içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değiştirilen aydınlatma metni Emlak 
Yönetim’in konuya ilişkin politika ve prosedürleri çerçevesinde ilan edilir. İşbu aydınlatma 
metni, Emlak Yönetim’in Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında 
yorumlanır. 
 
 

Bilgilerinize Sunulur. 
EMLAK YÖNETİM HİZ. VE TİC. A.Ş 

 



KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI  
 
Açık rızanız kapsamında, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin 
yürütülmesi, en yüksek faydayı elde etmeniz için planlama ve bildirimler yapılması, ürün ve 
hizmetlerimize yönelik size özel imkânların tarafınıza sunulması, tanıtım ve reklam 
faaliyetlerinin yürütülmesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile 18.09.2017 tarihinde 
akdedilen ‘’T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na Ait 
Taşınmazların Emlak Şirketleri Aracılığıyla Satış ve Satış Sonrası Hizmetlerine İlişkin 
Sözleşme’’ doğrultusunda TOKİ’nin uhdesinde bulunan taşınmazların açık arttırma ile satışına 
aracılık hizmeti kapsamında TOKİ’nin ilettiği bilgiler doğrultusunda açık arttırma öncesi tanıtım 
çalışmaları, açık arttırma organizasyonunun yapılması ve açık arttırma sonrası sözleşme 
işlemlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. Hizmet 
faaliyetlerimizin yürütülmesi ve hizmet sözleşmesinin gerektirmesi halinde kişisel verileriniz 
yurtiçinde hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalarla paylaşılabilmektedir. 
 
Veri sorumlusu şirketimiz Emlak Yönetim Hizmetleri Tic. A.Ş. (“Emlak Yönetim”) olarak, 
içinde bulunduğunuz müzayedeye katılım öncesinde tarafımıza E-posta, form veya sözleşme 
yoluyla iletmiş olduğunuz ad, soy ad, görsel ve işitsel veriler, kimlik numarası, adres ve telefon 
numarası, olmak üzere kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“6698 sayılı Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun şekilde: 

- Müzayedeye katılımınızın teyidi, 
- İstatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi, 
- Müzayede ile ilgili bilgi sunulması, 
- Emlak Yönetim’in hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi, 
- Ticari elektronik ileti izni verdiyseniz bu müzayedemize ve daha sonraki etkinliklerimize 

ilişkin ileti ve duyuruların gönderilmesi 
- Müzayede sonrası anket ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi, 
- Güvenliğinizin sağlanması 

amaçlarıyla işlemekte; reklam ve pazarlama hizmeti aldığımız firmalar, basın-yayın hizmetleri 
veren şirketler ve elektronik ileti gönderimlerini sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar ile 
paylaşmaktayız. 
 
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, sözleşmenin ifası ve ilgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu şirketimizin meşru menfaatleri 
için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle e-posta/online form 
aracılığıyla otomatik yolla veya şahsen başvuruda şeklinde otomatik olmayan yolla 
işlenmektedir. 
‘Yukarıda belirtilen hususlarda gerekli aydınlatma tarafıma yapılmış olup, ayrıca tarafımca 
Emlak Yönetim Etkinlik Katılımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni 
okunup anlaşılmıştır.  
Bu kapsamda, kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine 6698 
sayılı KVKK uyarınca açık onay verdiğimi; kişisel verilerimin silinmesi/anonimleştirilmesi veya 
yok edilmesi için talepte bulunmadığım sürece yukarıda belirtilen veri işleme faaliyetlerine 
Emlak Yönetim tarafından devam edileceğini Açık rızamla onaylıyorum.    
 
MÜZAYEDE YERİ & TANITIM OFİSİ YERİ:  

AD- SOYAD  : 

T.C. KİMLİK NO : 

TELEFON NO               : 

MAİL   : 

TARİH                : 

İMZA   : 



TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN 
AÇIK RIZA METNİ 

 
Açık rızanız kapsamında, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin 
yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlama ve bildirimler yapılması, ürün ve 
hizmetlerimize yönelik size özel imkânların tarafınıza sunulması, tanıtım ve reklam 
faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. Hizmet 
faaliyetlerimizin yürütülmesi ve hizmet sözleşmesinin gerektirmesi halinde kişisel verileriniz 
yurtiçinde veya yurtdışındaki hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalarla paylaşılabilmektedir. 
 
EMLAK YÖNETİM TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI 
 
İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve 
Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Halkalı Atakent Mah. 221. Sok. No: 
5/B Halkalı Küçükçekmece İstanbul adresinde mukim Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret 
Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “EMLAK YÖNETİM”)   tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin 
hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, 
sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma 
ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim 
bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal / hizmet satış ve reklam / tanıtım / 
kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih 
ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderilmesine, her zaman iletişim tercihlerimi 
güncelleyebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen 
işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, 
otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve 
diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler 
gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir.  
‘’Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma ve Açık Rıza 
Metni’ni ve işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda  
tercih ettiğim kanallarla tarafıma yukarıda sayılan çerçevede ticari elektronik ileti 
gönderilmesine, adım, soyadım, T.C. kimlik numaram, vergi numaram, telefon numaram, e-
posta adresim ve adres bilgilerim kişisel verilerimin işlenmesine açık rızam ile onay veriyorum.’’ 
 
 
MÜZAYEDE YERİ & TANITIM OFİSİ YERİ:  

AD- SOYAD  : 

T.C. KİMLİK NO : 

TELEFON NO               : 

MAİL   : 

TARİH                : 

İMZA   : 

 


