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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Borsamız tarafından, Veri Sorumlusu
sıfatıyla aşağıda sayılan kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede
kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle
işlenecektir.
İşbu Aydınlatma Metni 30356 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan „‟Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ‟‟ ve KVKK‟ nın 10,11.maddesi uyarınca hazırlanmış
olup İşbu aydınlatma metninde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de
kapsamaktadır.
1.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere
aşağıda yer verilmektedir;



2.

İşlem Güvenliği; IP adres bilgileri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, Borsamız ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya
da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, telefon, e-posta ve benzeri vasıtalarla
sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.
3.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞEKLİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Borsa olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, borsamızla ve/veya sizinle aramızdaki ticari ilişki
kapsamında sözleşmenin ifası ve Borsa‟nın meşru menfaati gereği, yasadan kaynaklanan nedenlerle, siz değerli
site ziyaretçilerinden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya borsamızın diğer
temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla belirtilen
yöntemlerle topluyoruz.
Kişisel verileriniz, KVKK‟nın 5. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi‟nin açık rızası olmaksızın işlenemez.
Ancak yine aynı madde hükmüne göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, Veri Sahibi‟nin açık rızası
aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:




Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri Sorumlusu‟nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
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Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

4.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun‟un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde verileriniz
aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir.




Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi
verebilmek,
Üyelerimizin/Ziyaretçilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak üyelerimizin/ziyaretçilerimizin
ilgilenebileceği hizmetlerimiz hakkında üyelerimize/ziyaretçilerimize bilgi verebilmek,
Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından üyelerimize/ziyaretçilerimize öneri
sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
Hizmetlerimiz ile ilgili üye/ziyaretçi/3.kişi şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı
kullanabilmek,
Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

5.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI






Kişisel verileriniz, Kanun‟un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde, Borsa tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli
olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Borsa tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin
yürütülmesi, Borsa tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından
gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Borsa‟nın ticari ve/veya iş stratejilerinin
planlanması ve icrası ve Borsa‟nın ve Borsa ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş
güvenliğinin temini amaçları dahilinde Borsa‟nın iş ortakları, hissedarlar, yetkili gerçek veya özel hukuk
tüzelkişileri ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir..

6.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Veri Sahipleri Tarafından
Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Borsa‟ya iletmeniz durumunda talepleriniz
Borsamızca tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek
sonuçlandırılacaktır.
Kanun‟un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:







Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
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 verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
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7.

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için Ek-1 formunu kullanabileceklerdir. Başvurular, ilgili
veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla belirtilen
Borsa adresine iletilmesi,
Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak
belirtilen KEP adresine elektronik posta ile gönderilmesi,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
Borsa, Kanun‟da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine
Kanun‟da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına
üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter
kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
Borsa, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep
edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru
yöneltebilir.

EK 1- İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU( Buraya Link Formatı koyulacak)
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