
 
 

ANADOLU IMAGES 
 

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI 
 

 
1.AMAÇ ve KAPSAM 

 
1.1. Anadolu Images İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez 
Politikası (“Politika”), Eti Mah. GMK Bulvarı No:132 
Maltepe Çankaya Ankara’da mukim Anadolu Ajansı T. A. Ş. 
(“AA-Veri Sorumlusu”) tarafından işletilen 
www.anadoluimages.com (“SİTE”) internet sitesini ziyaret 
edenlerin (“Ziyaretçi-Veri Sahibi”) kişisel verilerinin 
işlenmesi, güvenliği, gizliliği ve bu doğrultuda sahip oldukları 
haklara ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Hakkında Kanun (“KVKK”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde 
bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
 
1.2. AA, Ziyaretçiler’in gizliliğine önem vermekte, uhdesinde 
bulundurduğu kişisel verilerin  Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu 
uluslararası sözleşmeler, KVKK, Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri 
çerçevesinde hukuka aykırı olarak işlenmesi önlemek ve bir 
başkası tarafından hukuka aykırı biçimde erişilmesine imkân 
tanımayacak şekilde muhafazasını temin amacıyla gerekli 
tedbirler almaya azami özen ve dikkat göstermektedir. 
 
1.3. Bu çerçevede, KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını 
haiz olan AA, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel 
veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, 
kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi 
olarak haklarınız hususlarında şeffaf bir şekilde sizleri 
bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla bu metni 
oluşturmuştur. 
 
1.4. AA, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman yukarıda 
sayılan internet siteleri üzerinden yayımlamak suretiyle 
güncelleyebilir ve değiştirebilir. AA’nın yaptığı güncelleme 
ve değişiklikler internet sitesinde yayımlandığı tarihten 
itibaren geçerli olacaktır. 
 
2. TANIMLAR ve KISALTMALAR 
 
İşbu Politika’da geçen; 
 
ZİYARETÇİ: Ürün alımı dahil olmak üzere SİTE’den aktif 
olarak faydalanmasa dahi herhangi bir şekilde SİTE’yi ziyaret 
eden kişiyi veya AA'ya ait olan SİTE’den faydalanmak 
isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz ve doğru 
olarak doldurarak, AA tarafından üyelikleri onaylanarak kabul 
edilen her gerçek ve tüzel kişiyi, 
 
ÇEREZ: Ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar 
aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük 
metin dosyalarını, 
 
KİŞİSEL VERİ: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek 
kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
 

 
ANADOLU IMAGES 

 
WEBSITE PRIVACY and COOKIE POLICY 

 
 
1. PURPOSE and SCOPE 

 
1.1. Anadolu Images Website Privacy and Cookie Policy 
(“Policy”), has been prepared in order to inform the visitors 
(“Visitor – Data Owner”) of www.anadoluimages.com 
website (“SITE”) operated by Anadolu Ajansı T. A. Ş. located 
at Eti Mah. GMK Bulvarı No: 132 Maltepe Çankaya Ankara 
(“AA-Data Controller”) regarding the processing, security, 
confidentiality of their personal data, and their rights in this 
respect within the framework of the Law No. 6698 on the 
Protection of Personal Data (“PPD Law”) and the relevant 
legislation. 
 
1.2. AA, attaches importance to Visitors’ privacy, and pays 
maximum care and attention to take the necessary measures in 
order to ensure that the data it obtains are not processed 
unlawfully within the framework of the Turkish Republic 
Constitution and international conventions of which our 
country is one of the parties regarding human rights, the PPD 
Law, the regulations of the Personal Data Protection Authority 
and  other applicable legislation, and they are kept in a manner 
that prevents unlawful access by others. 
 
1.3. In this context, AA, which has the title of data controller 
within the scope of the PPD Law, has created this text to 
inform and explain in a transparent way the methods of 
collecting your personal data as well as the purposes and legal 
reasons of its personal data processing activities and the 
principles related to data transfer if your personal data are 
transferred, and your rights as the data owner. 
 
1.4. AA can update and amend the provisions of this Policy at 
any time by publishing them via the websites listed above. The 
updates and amendments made by AA will be effective from 
the date of publication on the website. 
 
 
2. DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS 
 
Following are the definitions and abbreviations used in this 
Policy; 
 
VISITOR: Any person who visits the SITE in any way even 
if he/she does not actively benefit from the SITE including the 
purchase of product, or any natural or legal person who wants 
to benefit from the SITE owned by AA and fill in the 
membership form completely and correctly, and whose 
membership is approved by AA, 
 
COOKIE: Small text files which visited websites store in 
your device or network server via browsers, 
 
PERSONAL DATA: Any information relating to an 
identified or identifiable Visitor, 
 



KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: 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 işlemi, 
ifade eder. 
 
3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER  
 
3.1. Ziyaretçiler’e İlişkin Olarak 
 
3.1.1. AA, SİTE’de daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 
Ziyaretçiler’in ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresleri, 
fatura bilgileri, T.C. kimlik numarası ve/veya kanunen kimlik 
kartı yerine geçen evrakta yazılı bilgileri, vergi kimlik 
numarası, Ziyaretçiler’e gönderilen faturalar ve 
Ziyaretçiler’den alınan ödemelere ait dekont örnekleri, hesap 
numarası ve sair banka bilgileri, e-fatura bilgisi, ödeme 
numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi, IP 
adresini, Ziyaretçiler’in SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret 
ettikleri, SİTE ürün ve hizmetlerine erişmek için kullanılan 
kullanıcı adı, parola ve diğer bilgiler, domain tipi, browser tipi, 
ziyaret tarihi, saati, kredi kartı bilgileri gibi verileri 
işlemektedir. 
 
3.1.2. AA, Ziyaretçiler hakkındaki bilgileri çerez kullanarak 
elde edebilir. Çerezler sayesinde AA Ziyaretçiler’in SİTE’de 
geçirdiği vakitteki faaliyetlerini takip ederek nasıl vakit 
harcadıklarını istatistikî olarak elde etmektedir. Bu çerezler 
internet sitesine giriş yapan Ziyaretçi’nin adı, mail adresi, 
profil fotoğrafı, yaşı, cinsiyeti, IP kodu gibi kişiyi 
tanımlamada kullanılabilecek bilgileri içerebilir ve bu kişisel 
veriler kullanılarak AA için bir veri tabanı oluşturulması da 
mümkündür. SİTE’nin kullanımı durumunda Ziyaretçiler 
bilgilerin işlenmesine rıza göstermiş olmaktadırlar. 
 
3.1.3. Bu çerezler, SİTE’yi kaç kişinin kullandığı, bir kişinin 
SİTE’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar 
kaldığı hakkında istatistiksel bilgilerin elde edilmesine ve 
Ziyaretçiler için özel tasarlanmış Ziyaretçi sayfalarından 
dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. 
Çerezler, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca 
herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. 
Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul 
eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Ziyaretçiler dilerse 
Çerezlerin gelmemesi veya Çerezler gönderildiğinde ikaz 
verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. 
 
3.1.4 AA tarafından kullanılan Çerez’ler aşağıdaki gibidir: 
 

Teknik Çerezler 
  

Teknik çerezler ile internet sitesinin 
çalışması sağlanmakta, internet 
sitesinin çalışmayan sayfaları ve 
alanları tespit edilmektedir. 

Otantikasyon 
Çerezleri 
  

Ziyaretçi’ler, şifrelerini kullanarak 
internet sitesine giriş yapmaları 
durumunda, bu tür çerezler ile, 
Ziyaretçi’nin internet sitesinde ziyaret 

PROCESSING PERSONAL DATA: Any processing 
performed on data such as obtaining, saving, storing, 
conserving, changing, re-arranging, explaining, transferring, 
acquiring, making obtainable, classifying or preventing the 
usage of personal data by means of fully or partially automatic 
methods or non-automatic methods, where they are a part of a 
data saving system. 
 
 
 
3. PROCESSED PERSONAL DATA 
 
3.1. Regarding Visitors 
 
3.1.1. AA, in order to provide better service on the SITE, 
processes data such as Visitors’ names-surnames, phone 
numbers, email addresses, billing information, Republic of 
Turkey ID card numbers and/or information contained in the 
document legally issued instead of ID card, tax identification 
numbers, samples of invoices sent to Visitors and payments 
received from Visitors, account numbers and other bank 
details, e-invoice details, payment numbers, invoice numbers, 
invoice amounts, invoice issuance dates, IP addresses, the 
sections of the SITE visited by Visitors, and user names, 
passwords and other information, domain types, browser 
types, visit dates and times, and credit card information used 
to access the SITE’s products and services. 
 
3.1.2. AA can obtain the information about Visitors by using 
cookies. Cookies provide statistical information about how 
AA visitors spend their time at the SITE by monitoring their 
activities at the SITE. These cookies can contain information 
that can be used to identify a person such as the name, email 
address, profile photo, age, gender, IP code of a Visitor who 
logs in the website, and AA can create a database by using 
these personal data. By using the SITE, Visitors consent to the 
processing of such information. 
 
3.1.3. These cookies help to dynamically generate ads and 
contents from Visitor pages specifically designed for Visitors 
to obtain statistical information about how many people use 
the SITE, for which purpose and how many times a person 
visits the SITE and how long he/she stays on the SITE. 
Cookies are not designed to retrieve data or any other personal 
information from the main memory or email. Most browsers 
are designed to accept technical communication files by 
default, but Visitors can change this setting if they do not want 
to accept cookies or want to be alerted when cookies are sent. 
 
 
3.1.4 Cookies used by AA are as follows: 
 
 

Technical 
Cookies 

Technical cookies are used to run the 
website and identify non-functional 
pages and fields of the website. 

Authentication 
Cookies 

If Visitors enter the website by using 
their passwords, authentication cookies 
will identify that the Visitor is a site 
Visitor on each page and prevent the 



ettiği her bir sayfada site Ziyaretçisi 
olduğu belirlenerek, Ziyaretçi’nin her 
sayfada şifresini yeniden girmesi 
önlenir. 

Flash Çerezleri 
  

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya 
ses içeriklerini etkinleştirmek için 
kullanılan çerez türleridir. 

Kişiselleştirme 
Çerezleri 
  

Ziyaretçiler’in tercihlerini farklı 
internet sitesinin farklı sayfalarını 
ziyarette de hatırlamak için kullanılan 
çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz 
dil tercihinizin hatırlanması. 

Analitik 
Çerezler 
  

Analitik çerezler ile internet sitesini 
ziyaret edenlerin sayıları, internet 
sitesinde görüntülenen sayfaların 
tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, 
internet sitesi sayfaları kaydırma 
hareketleri gibi analitik sonuçların 
üretimini sağlayan çerezlerdir. 

Üçüncü Parti 
Çerezler   

Çerezi yerleştiren tarafa göre, platform 
çerezleri ve üçüncü taraf çerezler 
kullanılmaktadır. Platform çerezleri, 
AA tarafından oluşturulurken, üçüncü 
taraf çerezlerini AA ile iş birlikteliği 
olan farklı firmalar yönetmektedir. 

 
4. KİŞİSELVERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 
 
4.1. Kişisel verileriniz; 
 
i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, 
 
ii) İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, 
 
iii) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak, 
 
iv) Belirli açık ve meşru amaçlar ile, 
 
v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için 
gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir. 
 
Bu kapsamda, SİTE’yi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen 
kişisel verileriniz (ürün ve hizmetlerin sunulması, 
ücretlendirilmesi ve faturalandırılması vb. işlemlerin) 
yürütülmesi adına; şirket içi değerlendirme, satış sonrası 
süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, mevcut veya yeni ürün 
çalışmaları ve olası müşteri tespiti, promosyon, sunulan ürün 
ve hizmetlerin Ziyaretçiler’in beğeni, kullanım alışkanlıkları 
ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Ziyaretçiler’e önerilmesi 
için gerekli çalışmaların yapılması, faaliyetlerimizin mevzuata 
uygun olarak yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin, 
hukuksal süreçlerin takibi ve yürütülmesi, iletişim 
faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve 
operasyon süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, memnuniyet 
ölçümü, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin takibi ve 
yürütülesi, talep/şikayetlerin takibi, pazarlama süreçlerinin 
takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi 
verilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, ihtiyaçlar 
doğrultusunda ürünlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, 
denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, satış, 
dolandırıcılığın tespiti, önlenmesi, AA’nın ticari ve iş 
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, faturalandırma 

Visitor from re-entering his/her 
password on each page. 

Flash Cookies  They are the type of cookies used to 
activate the image or audio content on 
the website. 

Customization 
Cookies 

They are the cookies used to remember 
Visitors’ preferences when they visit 
different pages of a different website. 
For example, remembering your choice 
of language. 

Analytical 
Cookies 

Analytical cookies are the cookies that 
provide analytical results such as the 
number of visitors to the website, the 
identification of the pages displayed on 
the website, the hours of website visits, 
the scrolling of website pages. 

Third-Party 
Cookies 

Platform cookies and third-party 
cookies are used, depending on the 
party placing the cookie. Platform 
cookies are created by AA, while third-
party cookies are managed by different 
companies that cooperate with AA. 

 
 
 
 
4. PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA 
 
4.1. Your personal data are processed; 
 
i) In conformity with the law and the rules of integrity, 
 
ii) In a manner limited and proportional to the purposes for 
which they are processed, 
 
iii) Accurately and, if necessary, up to date, 
 
iv) For certain, clear and legitimate purposes, 
 
v) By storing them for the time designated by the relevant 
legislation or necessitated by the purpose for which they are 
processed. 
 
In this context, AA, as the “data controller”, can process your 
personal data obtained from your visit to the SITE, in its 
internal processes (such as providing, charging and invoicing 
of its products and services, etc.) for the purposes of; in-house 
evaluation, improvement of after-sales processes, business 
development, current or new product studies and potential 
customer identification, promotion, execution of works for 
offering products and services to Visitors by customizing them  
according to Visitors’ tastes, usage habits and needs, execution 
of our operations according to the legislation, follow-up and 
execution of financial and accounting affairs, follow-up and 
execution of legal processes, follow-up and execution of 
communication operations, follow-up and execution of 
goods/service production and operation processes, satisfaction 
measurement, follow-up and execution of customer 
relationship management processes, follow-up of 
demands/complaints, follow-up and execution of marketing 
processes, provision of information to authorized persons, 
institutions and organizations and improvement of service 



sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin 
geliştirilmesi, tahsilat, profilleme, müşteri ilişkileri yönetimi, 
ödeme, hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçlerin takibi 
amaçlarıyla “veri sorumlusu” sıfatı ile AA tarafından 
işlenebilecektir.  
 
4.2. AA, SİTE ile ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek 
sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Ziyaretçiler’in IP 
adresini tespit etmekte ve bunları kullanmaktadır. IP adresleri, 
Ziyaretçiler’i genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı 
demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. 
 
5.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  

5.1.KVKK’nın dördüncü maddesinde düzenlenen temel ilke 
ve düzenlemelere, sekiz ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen 
şartlara uygun olarak ve bu Politika’nın 3.1 bölümünde yer 
alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; AA, işbu Politika’ya konu 
kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni 
verileri başta kişisel veri sahibi ile arasındaki 
ilişkinin/sözleşmenin gereklerini ifa etmek, Ziyaretçi 
deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), 
kişisel veri sahibinin güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı 
tespit etmek ve önlemek, sunulan hizmetleri geliştirmek, 
operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları 
gidermek, Ziyaretçi kimliklerini doğrulamak, sistem 
performansını geliştirmek amaçlarıyla olmak üzere; dış 
kaynak hizmet sağlayıcıları, kargo şirketleri, hukuk büroları, 
araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve 
güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, 
danışmanlık şirketleri, basın sektöründe yer alan şirketler, 
bankalar, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya 
tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili 
kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile 
paylaşabilecektir. 

5.2.AA kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve 
amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere 
yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da 
aktarabilecektir.  Bu Politika’da belirtilenlerin dışında, AA 
kişisel verilerinizi herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşmaz 
 
 
 
6.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE 
HUKUKİ SEBEBİ  
 
6.1.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi  

 
Kişisel verileriniz, AA tarafından sağlanan hizmete bağlı 
olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da 
otomatik olmayan yöntemlerle, KVKK’da yer alan veri işleme 
şartlarına uygun olarak SİTE’yi ziyaret etmeniz dolayısıyla 
çerezler, üyelik formları, SİTE iletişim formları ve SİTE 
ziyaretleri, vasıtasıyla sözlü, yazılı ya da elektronik şekilde, 
KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, 
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 
şartları kapsamında işbu Politika’da belirtilen amaçlarla 
toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
 
 

quality, development and diversification of products in line 
with needs, control, optimization, customer verification, sales, 
fraud detection and prevention, identification and 
implementation of AA’s commercial and business strategies, 
management of billing process, development of after-sales 
processes, collection, profiling, customer relationship 
management, payment, follow-up of the processes carried out 
with service providers.  
 
4.2. AA detects and uses IP address of Visitors in order to 
identify the problems related to the SITE and immediately 
resolve the problems that may arise. IP addresses can also be 
used to identify Visitors in general and gather comprehensive 
demographic information. 
 
5. TRANSFERRING PERSONAL DATA  

5.1. In accordance with the basic principles and regulations 
specified in the fourth article and the provisions stated in the 
eight and ninth articles of the PPD Law, and limited to the 
purposes stated in section 3.1 of this Policy; AA can share the 
personal data subject to this Policy and the new data obtained 
by using such personal data with third party natural and/or 
legal persons including outsourcing service providers, cargo 
companies, law firms, research companies, call centres, 
software companies, agencies, consulting companies related to 
the provision complaint management and security, companies 
in publishing sector, banks, social media as well as with 
institutions, organizations, authorities, administrative and 
judicial bodies within the scope of legal requirements in a 
manner to be limited with the purposes of fulfilling the 
requirements of the relation/contract with the data owner, 
improving Visitor experience (including improvements and 
customizations), ensuring security of the personal data owner, 
detecting and preventing fraud, improving the services 
provided, conducting operational assessment research, 
correcting mistakes, verifying Visitors’ identities and 
improving system performance. 

5.2.AA can transfer personal data to third parties at home and 
abroad, within the scope of the above-mentioned categories 
and objectives and as limited and proportional to these 
purposes. Except as provided in this Policy, AA cannon share 
your personal data with any third party. 
 
6. METHODS OF PERSONAL DATA COLLECTION 
AND ITS LEGAL REASONS 
 
6.1. Methods of Personal Data Collection  

 
Within the scope of the personal data processing provisions 
stated in the 5th and 6th articles of the PPD Law, your personal 
data can be collected, processed and transferred by AA with 
the purposes indicated in this Policy in accordance with the 
basic principles regulated by the PPD Law, orally, written or 
electronically by means of automatic or non-automatic 
methods, according to the data processing provisions specified 
in the PPD Law via SITE visits or cookies, membership forms, 
SITE communication forms connected with your SITE visits 
depending on the service provided. 
 



6.2.Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi  
 

Kişisel verileriniz işleme veya toplama fiillerinin kanunlarda 
açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 
doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki 
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir 
hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin 
zorunlu olması, Kişisel Veri Sahibinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun 
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 
nedenlerine bağlı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. 

 
7.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK 
HAKLAR  

 
KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde 
kalmak kaydıyla,  

 
i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 
ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 
iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına 
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 
iv) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 
üçüncü kişileri bilme, 

 
v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması 
halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 
vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel 
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 
vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel 
verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, 
bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

 
viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun 
ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 
ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle 
zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahipsiniz. 

 
 
 

8.AA’YA YAPILACAK BAŞVURU YÖNTEMİ  
 

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin 
taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve 
kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek 
AA’nın “Eti Mah. GMK Bulvarı No: 132 Çankaya/Ankara” 
adresine bizzat yazılı olarak başvurarak, noter vasıtasıyla, 
anadoluajansi@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresini 
kullanarak güvenli elektronik imza ile veya Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle 
iletebilirsiniz.  

 

6.2.Legal Reasons of Personal Data Collection  
 

Your personal data are collected and processed depending on 
the reasons that collecting and processing are clearly 
envisaged in the laws, or are being directly related to the 
establishment or execution of a contract, mandatory for the 
performance of legal obligations by the data controller, 
mandatory for the establishment, use or protection of a right 
provided that the basic rights and freedoms or the Personal 
Data Owner are not harmed. 

 
 

7. RIGHTS REGARDING PERSONAL DATA 
PROTECTION 

 
Within the scope of the PPD Law and other applicable 
legislation, you have the right to,  

 
i) Learn whether your personal data are processed, 

 
ii) Request information about your personal data if they have 
been processed, 

 
iii) Learn the purpose of processing your personal data and 
whether such data are used appropriately for their purpose, 

 
iv) Know the third parties to whom your personal data are 
transferred at home or abroad, 

 
v) Request the correction of your personal data if they are 
incompletely or incorrectly processed, 

 
vi) Request the deletion or destruction of your personal data in 
accordance with the provisions of the PPD Law and applicable 
legislation, 

 
vii) In case you request the deletion and destruction of your 
missing or incorrect data, demand such deletion and 
destruction to be informed to the third parties your data have 
been transferred, 

 
viii) Object to the emergence of an adverse outcome through 
the analysis of processed data exclusively through automatic 
systems, 

 
ix) Demand the recovery of the losses in the event of 
sustaining a loss due to the unlawful processing of your 
personal data. 

 
8.METHODS OF APPLICATION TO AA  

 
As the personal data owner, you can make your written 
applications related to your rights mentioned above by 
explaining them in a clear and understandable manner and by 
adding documents that verify your identity and address 
information, by personally delivering them or serving them via 
notary public to the address of AA at “Eti Mah.  GMK Bulvarı 
No: 132 Çankaya/Ankara”, or by secure digital signature using 
the registered e-mail address of anadoluajansi@hs01.kep.tr or 
by the other methods specified by the Personal Data Protection 
Authority.  

 



AA cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına 
sahip olmakla birlikte başvurunuzda; 

 
• Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, 

 
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik 

numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport 
numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, 
 

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, 
 

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon 
ve faks numaranızın, 
 

• Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa 
konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya 
eklenmesi gerekmektedir. 

 
 

While AA has the right to verify your identity before 
responding to your application; your application should 
include; 

 
• Your name, surname and signature if the application 

is in writing, 
 

• Identity number for the citizens of the Republic of 
Turkey, passport number or identity number, if there 
is one, for the foreign nationalities, 
 

• Notice address of place of residence or business, 
 

• Notice email address, phone and fax number, if any, 
 

• Your application should have a subject, and 
information and documents related to the subject, if 
any, should to be attached to the application. 

 
 

 


