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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma
Yiikiimlülügü" başlıklı 10. maddesi ile 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
"Aydınlatma Ytikiimlülüğ{iniln Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkrnda
Tebliğ' gereğince ERZURUM TİCARET BORSASI olarak, çalışarum ız o|muıız sebebiyle
işlediğimiz kişisel verilerle ilgili olarak iş bu "Aydınlatma Metni"ni bilgilerine sunanz.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olaıak aynntıh bilgileri "Kişisel Verilerin
Korunması Politikasi'ndan ulaşabilirsiniz.

MADDE l: VERİ soRUMLUsU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla ERZURUM TİCARET BORSASI

tarafındaıı aşağıda açıklanan kapsam ve amaçlarla işlenebilecektir. Veri sorumlusu
kawamından arılaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarınr ve vasıtalarını
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sonımlu gerçek veya tiizel
kişidir.

Veri sorumlusu sıfatımzla, Borsa ile irtibata geçmek için aşağıdaki karıallan
kullanabilirsiniz:

Telefon Numarası :0M2 242 024041,42
İnternet sitesi : https://www.erzıırumtb.org.tr
E-Posta Adresi :erzıırumtb@tobb.org.tr
Kep Adresi :erzurumtb@hs0l.kep.tr
Adrcsi :Kazım Karabekil Paşa Mü.Musalla Cadde No:23

Yakutiye/ERZlJRUM
MADDE 2: KiŞİsEL VEniınnİ lşı,nııır AMACI

Kişisel verileriniz aşğdaki amaçlarla işlenmektedir:
A) YASAL ZORIJNLULUKLARA İSTİNADEN İŞLEME AMAÇLARI
a) 5|74 saylı Kanun ve ilgili sair mevzuat uyrınnca Borsa'ya verilen görev ve

sorumluluklann yerine getirilmesi
b) Yasal diizenlemelerin gereiiirdiğ veya zorunlu kldığı şekilde, hııkuki

yiikiimltiliiklerin yerine getirilmesini sağaınak aynca ileride doğabilecek hüuki
uyuşmazlıkJarda delil olarak ispat yükilnliilüğiinü yerine getirmek, dava dosyalan,
ihtarnameler, icra takipleri gibi iş ve işlemlerinin yiiırüdilmesi

c) Borsamıan içldış denetim, teftiş velveya kontrol faaliyetlerinin planlanması velveya
icrası

d) Arşiv kayıtlanrun futulması
e) Borsa'run karşılaşabileceği hukuki ve teknik risklerin tespiti, değerlendirilmesi

velveya bertaraf edi|mesine ilişkin siireçlerin planlarıması ve/veya icrası
f) Gelen giden evrak takibinin sağlanması,
g) Faaliyet raporunun hazırlaııması, iş geliştirme veya tasarlama siireçlerinin planlanması

ve/veya icrası Borsa içi/dışı raporlama faaliyetlerinin planlarrması ve/veya icrası

B) öZLüK DoSYASI OLUŞTURULMASI KAPSAMINDA İŞLEME AMAÇLARI
a} Disinlin
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kaynakları siireçlerini yiirütınek, çalışan özliik dosyalarınrn oluştrırulması,
staj/iş başvuru formları vb. si,ireçlerin yürütülmesi

c) Hizmet içi eğitim siireçlerinin yiirütiilmesi

C) MUIIASEBE-FiNANSAL SÜREÇLER KAPSAMINDA İŞLEME AMAÇLAR]
a) Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK'na ilişkin E-Beyanname/E-Bildirge hesaplamalan

siireçleri
b) Bütçe çalışmalannın yapılması velveya icrasr
c) Çalışan maaş, yan hak ve menfaatlerin temini siireçlerinin yiirütiilmesi
d) Diğer Müasebe ve Finansal siiıeçlerinin yiirütiilmesi

D) ETKiNLİK-DUYURU-TANITIM SÜREÇLERİ KAPSAMINDA İŞLEME
AMAÇLARI
a) Yurtiçi ve yurtdışı toplanh, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yönetimi, tanıtım

faaliyetlerinin yiiıütiilmesi, Borsamrzca yapılmakta olan yaymlal, raporlamalaı, mali
veriledn, sigorta ve vergi hesaplamalan işlemlerinin yiirütülmesi,

b) Toplantı ve Organizaqyonlarda fotoğaf çekimi ve kamera kaydı alınması, web sitesi
ve sosyal medya hesaplannda paylaşmı

c) Web sitesi faaliyetlerinin yiirütiilmesi, sosyal medya yönetimi, ilan, duyuru vb.
siiıreçlerin yürütiilmesi

d) Vefat, resmi ve dini bayram mesajlann gönderilmesi,
e) Anket siireçlerinin yiirütiilmesi

E) DİĞER SEBEPLERKAPSAMINDA iŞLEME AMAÇLARI
a) Borsamızın fıziki mekAn ve bilişim sistemleri alanlannda güvenliğini sağlaıııak
b) İstatistiksel çalışmalar ve yasal raporlamalar yapmak
c) Çağp merkezi stireçlerini yönetmek
d) Talep ve şikAyet başvurulannın değerlendiıilmesi siireçlerinin yiirütiılmesi
e) Ulaşım ve güvenlik hizıııetlerinin sağlanması,
f) Borsa'nrn rnarka ve itibannın korunmasına yönelik çalışmalann gerçekleştirilmesi
g) Akreditasyon Uyum siireçlerinin yiirütiilmesi

İşlenen Kişisel Veriler :

a) Kimlik Bilgileri
Tarihi,

İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgileri

d) Ozel Nitelikli Veri

e) Öz|fü Dosyası
Bilgileri

1) Finansal Veriler

b)
c)

: Ad-Soyad, T.C Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Yeri ve

Nüfus Kayıt Bilgileri,
: Adres, E-Post4 Telefon Numarası
: Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Diploma, Eğitim ve Katılım
sertifikalan

: Adli Sicil Belgesi, Psikoteknik Değerlendirme Raporu, Sağhk
Raporu, İş Göremezlik Belgesi, Ceza ve Güven-lik Tedbirlerine
İlişkin Belgeler, Reçete, İlaç Kullarum Raporu

: Iş Sözleşmeleri, Sigorta Bildirgeleri, Performans ve
Atreditasyon Değerlendirme Raporlan, Disiplin Soıuşturmasl
Bilgileri, Hizmet İçi Eğitim Bilgileri
: İban numarası. Bordro. Hizmet Dökiirnü. İcra Müdürlüğü
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l Kayıtlar : Fotoğıaf ve İşyeri Güventik Kamerası Kayıtlarr
iber Güvenlik

Kapsamında İşlenen
Veriler : Log Kayıtlan

MADDE 3: rİŞİsrı VERiLERİN AKTARILABiLECEĞİ TARAİLAR
Kanrın'ıın 8. ve 9. maddelerinde beliıtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlan

çerçevesinde, kişisel veriler; iş bu aydınlatrna metıin 2.maddesinde belirtilen, amaçlarla;
hukuken yetkili kamu kunım ve kuruluşlan ile hukııken yetkili özel hukuk tiizel kişilerine ve

aşağıdaki kurum ve kuruluşlaıa aktanlabilecektir;
a) Maliye Bakanlığ,
b) Sosyal Güvenlik Kurumu,
c) Emekli Sandığı Vakfi
d) Tiiıkiye İş Kıırumu
e) Adalet Bakanlığı
f) Bağrmsız Denetim Şirketleri
g) Yeminli Mali Müşavirler
h) Avukatlaı ve Huh.ık Danşmanlan
i) Ticaret ve Sanayi Odalan ve Diğer Ticaret Borsaları
j) Üyeler
k) İş Ortak]anmız, İştiraklerimiz
l) Tiirkiye Odalar ve Borsala Birliği
m) Anlaşmalı Bankalar ve Sigorta Şirketleri

Borsa, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla TiiıkiYe iÇinde

veya kişisel verinin aktanlacag yibancı ülkede yeterli korumanrn bulunınasr kaydıyla; şayet

ilgili yatancı tıtkede yeterli konıma bulrıırmuyorsa, ilgiü yabancı iilkele§ veri so.rumlulannın

yJtj uı. to.u-uy, yazılı olarak taatıhüt etrneleri ve Kurulun izninin bulunması kaYüYla Yurt

dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlaıda işleyip saklayabilir.

MADDE 4: riŞİsrı, vnni ToPLAMA YöNTEMLERi VE HUI«,Kİ SEBEPLERi
Kişisel veriler; 5174 sayılı "Ttirkiye Borsalar ve Borsalar Birliğ ile Borsalar ve

Borsalar kanunu" ve ikincivalt diizenlemelel başta olınak tDere, sair ilgili mevzuatla

tanımlaııan faaliyetlerin yürütİılmesi, çalışanlanmıza yönelik _hizmetlerin sunulabilmesi

.*uçlu"yıu Kişisel Veril#n Korunması K-*r, 5 ve 6.maddeleri mucibince, kanunlarda

tıngdrüıınesi, hukuka ve diırüstlük kuıallanna uyguıı, doğru ve gereiıiğinde. gtincel, belirli

ffi u" ."ş- amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, srnrrh ve ölçülü, ilgili _mevzuatta
tı"gtı.iıl.n veya işıenditleri amaç için gerekli olaıı siıre kadar müafaza edilme kurallanna

uygun biı şkildelrrit 
o.tamaa (Databank, iıtemet sitesi, mobil uygulama ve sosyal

mecralardakibilgivetalepformlan,akıllıtelefonlaraindirilenaplikasyonlargibi
elektronik ortamlar aracılığıyla veya

b) Fiziki ortamda (Telefon g6ruş*"Gri, çağn merkezi kayıtlan ile başvuru formlan,

arıket değerlendİrme foJan,-müteliİ stlzleşmeler, iş 9uşTT f. o-]- gibi basılı

kAğıtvebenzerifizikiewaklariİzerindenyüutkamerakaydıile)toplanmaktadır.

Kişiselverilerintoplanmasıveişlenmesinedairhukukisebepleraşağıdadır:
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b) Kişisel verilerin biı hakkın tesisi, kullanlması veya korunması amacıyla
saklanması

c) Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgtirlilklerine zarar vermemek kaydıyla
Borsa'mızrn meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olmasr

d) kişisel verilerin herhaııgi bil hukuki yiıhimtülüğijnü yerine getirmesi amacıyla
saklanması

e) Mevzuatta kişisel verilerin saklaıımasının açıkça öngörtilmesi

fl Veri sahiplerinin açık nzı§lııın alınrnasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından

veri sahiplerinin açık nzasırun bulunmasr

MADDE s: İr,ciıl rİşİr.ıİn HAKLARI
Kişisel verisi işlenen geıçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanr ve ll.maddede belirtilen

başvuru yollarıyla başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öSenme
b- Kişisel verileri işlenınişse buna ilişkin bilgi talep etne
c- Kişisel verilerin işlenme :ımacuu ve bunlann ,ımacrna uygun kullanıhp

hıllaıulrnadığnı ö$enme
d_ yurt içinde viya yurt dışında kişisel verilerin aktanldığ üçiiırıcü kişileri bilme_ 

..

"_ 
rişir"i verilerin eksik veya yanıış işlenmiş olınası halinde bunlann diizeltilmesini

isteme
f- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

;_ ir; (! bentleri uyannca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktanldığ üçıincü

kişilere bildirilmesini isteme
t _ iii*.o verilerin .ıırh"ro- otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

Üşinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etrne

ı *şis"ı verileıin t_*, uit_ olarak işlerımesi sebebiyle zaıaıa uğamasl halinde

zararın giderilrnesini talep ehe

MADDE o: İlciıİ ıdşİxix nı.Şvuıu yöNTEMi
^ - - -il t, ayarnıama vı"tnl,nin }.maddesi kapsamında 1.maddede belirtilen iletişim

krıalan ile Sorsamıza başvuruda buluııabilirsiniz;
a) Noter kanah ile
b) İadeli-Taahhütlü Meknıp ile
c) I(EP adresimiz iizerinden
d) E-Posta adresimiz iizerinden

"j W"U sitemizde mevcut "Başvuru Formu" ile._

f) Borsamızda mevcut fiziki "Başvuru Formu" ile elden

v"prl""e_, b;rorrıuı, tuıar,mrza ulaşmasından itibaren miirnkiin olan en kısa stirede ve en

g"ç lO gtl., içinae sonuçlandınlacailır,

Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumund4 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak

"ldİ .;yf;- tlaerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslan

H-aikında reblig,in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir.

cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt

*"*'ffi*::HKrF-ffi. Açı'd
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isel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili
olması nedeniyle saklanması,

Başvuruya
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z: ir,ciıi «işixiN BAşvuRusuNA iLişKiN EsAsLAR
a) Başıııruda verilen bilgilerin doğu olması esastır. "Başıııru Formu"nda eksik veya

hatalı bilgilerin yer alması yahut yetkisiz kişi tarafından yapılan başııırulara cevap
verilmeyecek olup, Borsa olarak sorumluluk kabul edilmemektedir.

b) Başıııru Formu ekinde, kimlik belgesi bulunması zorunlu olup, bu eksiklik halinde
başıurulara cevap verilıneyecektir.

Aynca aşağıda şartlann olması halinde, kanunen Borsa'mıza yönelik başıuru yöneltilmesi
söz konusu olmamaktadır.

a) kişisel verilerin resmi istatistik ile arıonim h6le getirilmek suıetiyle araştrrma,
plarılama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

b) kişisel verilerin milli saııınmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu diizenini,
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliligini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da
suç teşkil etrnemek kaydıyl4 sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade
özgiirlüğü kapsamında iş|enmesi.

c) Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu diizenini
veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş
kamu kurum ve kuruluşlan tarafndan yiirütülen önleyici, konılucu ve istihbari
faaliyetler kapsamında işlenmesi,

d) Kişisel veri işlemenin kanrınun verdiği yetkiye dayan arak görevli ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğiıdeki meslek kuruluşlarınca, denetleme
veya diizenleme görevlerinin yiirütiilrnesi ile disiplin soruştuıma veya koııışturmasr
için gerekli olması, halinde ise sadece oluşan zarann talep edilmesi söz konusudur.

MADDE a: xİşİsnı vERiLERiN KORIJNMASINA iı,İşrix TEDBiRLER
Borsa'mz; gerek 6698 Sayıh Kanun gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun

belirlemiş olduğu teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Veri ihlali olması halinde bu dıırumu
derhal İlgili Kişi'ye ve Kurul'a bildimıekle sorumludur. Veri ihlatine yönelik olarak
"Müdahale Planı" hazırlarımıştır.

MADDE 9: SAI(LAMA VE MUHAFAZA SÜRELERİNE İLİŞKiN ESASLAR
Muamelat Yönetmeliği ve diğer ikincil mevzuat diizenlemeleri gereğince özlük dosyalanırz
siiresiz olarak, diğer bilgi ve belgeler ise kanunlaıda öngörülen siireler boyunca saklanmakta
ve "İmha Politikası" ile belirlenmiş olan usul geıeğince imha edilmektedir.

VERI SORUMLUSU
ERZURUM TiCARET BORSASI
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