
HEDEF VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.  

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE   

AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME  

  

  

Hedef Varlık Yönetimi A.Ş. (“Hedef Varlık”) kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak 

toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün 

olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.  

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. Maddesi gereğince ve sizlerin 

memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki 

nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.   

a) Veri Sorumlusu   

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel 

verileriniz; veri sorumlusu olarak “Hedef Varlık” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda 

toplanacak ve işlenebilecektir.  

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği  

“Hedef Varlık”, 4743 sayılı Mali Sektöre olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 

Kanun, Bankacılık Kanunu, 24893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Varlık Yönetim 

Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat 

kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile 

diğer varlıkların satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacıyla ve finans 

ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, 

yürütülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla kişisel verilerinizi işleyecektir.  

  

“Hedef Varlık” tarafından banka ve finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacakları hakkında 

bilgi verilmesi, bankaların tahsili gecikmiş portföylerinin veya devir alınan gecikmiş 

alacaklarının idare, takibi ve tahsili için gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve alacak 

yapılandırmaları faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin 

gereğinin yerine getirilmesi;  bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, 

planlama, istatistik, risk yönetimi, güvenliğin sağlanması, kara paranın aklamasının önlenmesi 

mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; KKB, BKM, BDDK, TCMB, SPK, 

MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, 

raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet 

verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz 

işlenmektedir.  

  

 Bu kapsamda;  

• Alacağın tahsili zımnında tarafınızla iletişime geçebilme,  

  

• Hedef Varlık ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan 

sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin 

gerçekleştirilmesi için, Hedef Varlık tarafından, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya 

çalışanlar) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, 



ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, 

mali işler yürütülmesi,  

  

• Hedef Varlık’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; 

Hedef Varlık tarafından yürütülen alacak tahsilat operasyonları, iletişim, araştırma, satın alma 

operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), kampanyalar ve 

kampanyalar için profil değerlendirmeleri ve belirlemeleri, Hedef Varlık ticari ve iş 

stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi 

operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi,  

  

• Hedef Varlık insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; Hedef 

Varlık’ın insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının 

yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel 

temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş 

sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin 

alınması,  

  

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 

amaçları dahilinde işlenecektir.  

  

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

Toplanan kişisel verileriniz; mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı veya izin verdiği kişi, kurum 

ve kuruluşlar ile yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; Hedef 

Varlık iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine ve alt kuruluşlarına, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 

MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, 

gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, Hedef 

Varlık’ın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, mevzuatın 

izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar, KKB ve FINDEKS dahil yerli 

ve yabancı destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, finans kuruluşlarına, bağımsız 

denetim şirketlerine, ödeme sistemleri kuruluşlarına, kart kuruluşlarına ve bankalara, anlaşmalı 

avukatlara, borçlu aramaları yapan iş ortağı çağrı merkezlerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtiçine ve güvenli 

ülke listesinde olmak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun onayladığı taahhütler verilmiş 

olmak kaydıyla yurtdışına aktarılabilecektir.  

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz Hedef Varlık Genel Müdürlük, sosyal medya, çağrı merkezi, müşteri 

görüşmeleri, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS, web 

sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, direkt tahsilat ekiplerine yapılan yazılı/dijital 

başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, SGK kayıtları, PTT, Kredi Kayıt Bürosu gibi 

şirketimizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla 

toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.  

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde 

belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  



d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları  

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle 

şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en 

geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen 

tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  

• 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,  

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 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 halinde zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı 

kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer 

yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir 

yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak şirketimize 

iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimiz 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesi kapsamında 

yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda 

açıklanmaktadır.  

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 

sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik 

açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.hedefvarlik.com adresindeki veri sahibi başvuru 

formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘İstanbul Dünya Ticaret Merkezi EGS Blokları 

B3 Blok Kat:8 No:291 Yeşilköy – Bakırköy - İstanbul ’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler 

ile bizzat elden veya noter kanalıyla veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan 

“güvenli elektronik imza” ile imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla iletebilirsiniz.  


