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GENEL AYDINLATMA METNİ 

 

ANKA Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (ANKA) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız ve 

KVKK’da tarif edilen her türlü kişisel verinin işlenme, saklanma ve aktarılma süreci yine KVKK’na 

uygun olarak yapılmaktadır. 

Bu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından işlenen, saklanan ve aktarılan kişisel 

verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın “Veri Sorumlusu Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi 

ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

uyarınca kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  

Bu metinde yer alan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri işlenen, ilgili kişi ve veri sorumlusu 

kavramları KVKK’unda yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır.  

VERİ SORUMLUSU: ANKA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI: 

Kişisel verileriniz, KVKK’nun Genel İlkeleri içeren 4. Maddesi kapsamında,  

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma 

- Doğru ve gerektiğinde güncel olma;  

- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; 

- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; 

- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme;  

ilkelerine bağlı olarak aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.  

Kişisel verilerinizin işlenme amacı; tarafımızca sunulan hizmetlerle ilgili bilgilerin kişisel verisi işlenen 

ilgili kişiye ulaştırılması ile ilgili kişinin sunduğumuz hizmetten faydalanmasının sağlanması; 

tarafımızca sunulan hizmetlerin geliştirilmesi; kişi ve kurumlara özel danışmanlık faaliyetlerinin 

planlanması; müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla ilgili araştırma süreçlerinin yürütülmesi; kişi 

ve kurumların gereksinimleri ve/veya talepleri doğrultusunda ihtiyaç analizlerinin yapılabilmesi; kişi ve 

kurumların üretim ve hizmetlerini geliştirmek için avantajlı planlamanın yapılması ve kendilerine 

bildirilmesini teminen pazarlama, satış, iletişim ve reklam uygulamaları için bilgi toplamak; kurum içi 

iş geliştirme ve stratejilerin planlanması ile adli ve idari mercilere karşı bilgi verme yükümlülüğünün 

yerine getirilebilmesidir.  

KİŞİSEL VERİLERİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI 

Yukarıda bahsedilen ilkeler ve amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz, KVKK 8. ve 9. 

Maddelerine uygun olarak, yine sunulan hizmetin sağlanması ve yasal yükümlülüklerimizin yerine 

getirilmesi amacıyla ve fakat bu amaç ile sınırlı kalmak koşulu ile aktarılabilir.  

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı kalmak koşulu ile, yurtiçi ve yurtdışında bulunan 

ve şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız/ iş birliği yaptığımız kişi ve kurumlar, 

şirketimizin mevcut ve potansiyel iştirakleri, ortakları ve bağlı şirketleri, alt yüklenicileri, çözüm 

ortakları, tedarikçileri ile bunların belirleyeceği 3. Kişiler ve kuruluşlar ve resmi merciler ile kamu 

kurumları ile paylaşılabilir.  

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 



Kişisel verileriniz; kanundan ve yapılan sözleşmelerden doğan yasal sorumluluklarımızın yerine 

getirilebilmesi ve sunduğumuz hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla web sitesi; web sitesinde yer 

alan sözleşmeler, insan kaynakları başvuru formu, iletişim formu vb. formlar; tarafınızca sosyal medya 

kanalları ve arama motorları üzerinden doldurulan formlar; sosyal medya hesapları; elektronik postalar; 

dijital pazarlama kanalları ve çerezler gibi her türlü ortamda sözlü ve yazılı olarak toplanabilir.  

İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI 

KVKK 11. Madde uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;  

i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

vi. KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 

vii. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme,  

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 

giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.  

KVKK uygulamasıyla ilgili taleplerinizi, Kanun’un 13. Maddesi kapsamında yazılı olarak veya Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle “Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 

3 NEXT LEVEL / A BLOK Kat 14 Ofis No: 68 Söğütözü Çankaya/ ANKARA” veya 

info@ankadegerleme.com adreslerinden kimlik bilgileriniz ile talebinizi açıkça belirtmek suretiyle 

iletebilirsiniz. Talebiniz, talebin niteliğine bağlı olarak en kısa sürede ücretsiz olarak 

sonuçlandırılacaktır. Talebin niteliğine ve içeriğine bağlı olarak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi 

halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.  
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