
EMAAR 

E-BÜLTEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Veri sorumlusu sıfatı ile Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (“Emaar AVM”, “Emaar”ve/veya 

“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6563 sayılı Elektronik 

Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) başta olmak üzere, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat 

hükümlerine (“Mevzuat”) uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek 

isteriz. 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, “www.emaarsquaremall.com” 

adresinden Emaar Group Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

1. Toplanan Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi 

KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 

muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde 

edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde 

gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda, 

Emaar AVM tarafından iletişim veriniz niteliğindeki e-posta adresiniz, aşağıdaki amaçlar kapsamında 

KVKK m.5/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir: 

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Paylaşmış olduğunuz e-posta adresinize Emaar tarafından sunulan tüm hizmet ve ürünlere 

(örneğin, AVM, Akvaryum, Rezidans vb.) ilişkin reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti 

gönderilmesi ve Emaar tarafından yapılan her türlü kampanya ve etkinliklerden haberdar 

edilebilmeniz, 

• Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, 

bilgilendirme, promosyonlar, özel etkinlik ve hizmetler hakkında e-posta ile bilgi verebilme, 

kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını 

yapabilme,  

• Şirketimiz tarafından gönderilen bu e-postalar üzerine gelen talep ve şikayetlerin 

cevaplanması, 

• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, 

• Veri analizi, araştırma ve anketler yapabilmek, 

• Organizasyon ve etkinlik yönetimi. 

 

2. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi 

Kişisel verileriniz www.emaarsquaremall.com internet sitesinde yer alan “E-Bülten’e Kayıt Olun” 

sekmesinin doldurulması yöntemiyle toplanmaktadır.  

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları 

Emaar AVM tarafından işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 

KVKK m.8/1 kapsamında açık rızanız dahilinde, Emaar AVM tarafından, yukarıda açıklamış olduğumuz 

faaliyetler kapsamında, bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt 

içinde ve KVKK m.9/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılarımıza, 



iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize aktarılabilecektir. Bunun yanında, yukarıda açıklamış olduğumuz 

faaliyetler kapsamında, kişisel verileriniz KVKK m.8/2 uyarınca kanunen yetkili kamu kurumlarına ve 

yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.  

Bunun yanında, yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi ve bunun yanında, grup şirketlerine ilişkin 

faaliyetlerin yürütülmesi ve bölünme, birleşme, devralma gibi şirket yapısında meydana gelebilecek 

organizasyonel değişiklikler için gereken iş operasyonlarının yürütülmesi amacıyla, kişisel verileriniz 

KVKK m.8/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde, Emaar’ın yurt içinde mukim grup şirketleri (İstanbul 

Seyir Terası Otelcilik ve Turizm Yatırımları Ticaret A.Ş. başta olmak üzere) ve KVKK m.9/1 uyarınca yine 

açık rızanızın varlığı halinde, Emaar Hospitality Group LLC ve Emaar Properties PJSC başta olmak üzere, 

Emaar’ın yurt dışında mukim grup şirketlerine  aktarılabilecektir.  

Bunun yanı sıra, Şirketimiz değiştikçe ve büyüdükçe, yeniden yapılandırılabilir, yeni şirketler satın 

alabilir, Şirketlerimiz devredilebilir, Şirketimizin öz varlıkları da dahil olmak üzere varlıklarının tümü 

veya bir kısmı devredilebilir, yeni şirketlerle birleşebilir veya Şirketimiz içerisinde bölünmeler 

yaşanabilir. Bu gibi Şirket yapısındaki değişiklikler sonucunda siz müşterilerimizin de kişisel verileri dahil 

olmak üzere Şirketimizin kişisel veri içeren varlıkları da devredilebilir. Bu tür değişikliklerin olması 

halinde, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca size ait kişisel verilerin kontrolü açısından mutlaka e-posta, 

mektup veya kamuoyu duyuruları vasıtasıyla bilgilendirilecek ve gerekli hallerde açık rızanız alınacaktır. 

4. Haklarınız 

Hatırlatmak isteriz ki, (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlendiğine ilişkin bilgi 

talep etme, (iii) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) 

aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de 

bildirilmesini isteme , (vi) silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde 

kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (vii) elde ettiğimiz bilgilerin 

otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız 

halinde tazminat talep etme haklarınız bulunmaktadır. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik 

başvurularınızı, kvkk@emaar.com.tr adresine elektronik posta gönderimi ile veya 

www.emaarsquaremall.com adresimizden sayfasından ulaşabileceğiniz Emaar Türkiye KVKK Başvuru 

Formu’nu doldurarak ve çıktısını alarak Ünalan Mah. Libadiye Cad. No:82F, K:1, Üsküdar/İstanbul 

başvuru adresine zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” 

yazılacak şekilde adresindeki Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en 

geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet 

gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan 

ücret talep edilebilecektir. 
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AÇIK RIZA METNİ 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım. Bu kapsamda, 

e-posta adresimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar kapsamında, Emaar Libadiye 

Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. tarafından işlenmesine ve yurt içinde ve yurt dışında mukim 

Emaar Grup Şirketleri başta olmak üzere Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişi grupları ile 

paylaşılmasına ve yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum. 

E-posta adresim aracılığıyla tarafıma her nevi tanıtım etkinlikleri ile ilgili duyuru ve 

bilgilendirmelerin gönderilmesine, tanıtım ve pazarlama amacı ile iletişim kurulmasına ve 

ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.  

 

  

  


