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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE AÇIK RIZA FORMU 

I.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA 
 

1- Müşteri’nin, paylaşmış olduğu kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veriler (sağlık, 

sendika/dernek/vakıf üyeliklerine ilişkin bilgiler, ceza mahkûmiyeti, medeni hal, biyometrik veri vb.) 

Türkiye Finans tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) 

uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere 

açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.  

2-Müşteri, Kanun kapsamında bankaya sunduğu kişisel verileri ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda 

aydınlatılmıştır:  

a-) Kişisel veriler, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuatta veya BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce 

öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, katılım bankacılığı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulması, finansman 

sağlanması, ödeme hizmetleri sunulması, kredi kartı, acentelik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (sigorta, 

emeklilik vs.), yatırım hizmetleri sunulması, saklama hizmetleri, kambiyo işlemleri, kambiyo senedi 

dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın mevzuattaki düzenlemeler ile bankacılık hizmet ve ürünlerinde 

kullanılmak amacıyla,  

b-) Bankanın birimleri ve şubeleri, telefon bankacılığı, internet bankacılığı, mobil bankacılık, POS, 

ATM, çağrı merkezi ve benzeri kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ve elektronik ortamda temin edilerek 

işlenmektedir.  

3- Kişisel veriler; yukarıda belirtilen sebeplerle, kanunla yetkilendirilen kişiler (BDDK, SPK, TCMB 

vb.) ile Bankamızın program ortaklarına, destek hizmeti kuruluşlarına, muhabir bankalara, SWİFT 

işlemlerinde karşı bankaya, konsolide finansal tablo hazırlama - risk yönetimi ve iç denetim 

uygulamalarıyla ilgili olarak yurtiçi ve yurt dışında mukim Bankamız ortaklarına ve iştiraklerine, 

Müşterinin yurtdışı kaynaklı vergi yasalarına tabi olması halinde ilgili kurumlarla (IRS (US Internal 

Revenue Service), Avrupa Sermaye Piyasası Otoritesi (ESMA) vb.) ilgili diğer kişi ve kuruluşlar ile 

paylaşılabilecektir.  

4- Müşteri; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp 

kullanılmadığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; 

işlenmiş ise buna ilişkin bilgileri talep etme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde 

bunların düzeltilmesi ile Kanun’da öngörülen şartlarla kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 

talep etme, bu hususların kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen 

verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine ortaya 

çıkan sonuçlara itiraz etme ve kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 

uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Müşteri, kişisel verilerinin 

işlenmesi ile ilgili talep ve şikâyetlerini, turkiyefinans@hs03.kep.tr KEP adresinden veya Banka 

şubelerinden Bankaya bildirebilir.  

İMZA: 
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II.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE AÇIK RIZA  

Müşteri; Banka ile paylaştığı özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere her tür kişisel verisinin 

yukarıda sayılan amaçlarla işlenmesine, yukarıdaki kişiler ile diğer kişi ve kuruluşlara aktarılmasına, hiç 

bir şüpheye mahal vermemek üzere açık şekilde rıza gösterdiğini ve Kişisel Verilerin Korunması 

Hakkında Aydınlatma Formunun bir nüshasını teslim aldığını kabul ve beyan eder.  

ADI – SOYADI:  

TCKN:  

İMZA:  

TARİH: 
 

 
 
 


