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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma
Yfüiimlülüğü" başlı-klı l0. maddesi ile 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
"Aydınlatma Yiikiimlülüğiiniin Yerine Getirilmesinde Ululacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ" gereğince ERZIJRUM TİCARET BoRsAsI olarak veri sorumlusu sıfatıylL
www.erzurumtb.org.tr aracılığıyla işlediğimiz kişisel verilerle ilgili olarak iş bu "Aydınlalma
Metni"ni intemet sitesi ziyaretçilerimiz başta olmak iizere bilgilerine sunarız.

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

MADDE 1: VERi soRtJMLUsU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfahyla ERZURUM TİCARET BoRsAsI

tarafından aşağda açıklanan kapsam ve amaçlaıla işlenebilecektir. Veri sorumlusu
kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlannı ve vasıtalannr
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tiizel
kişidir.

Veri sonunlusu sıfatımrzl4 Borsa ile irtibata geçmek için aşağdaki kanallan
kullaııabilirsiniz:
Telefon Nrımarası :0442242 02404|-42
E-Posta Adresi :eraırumtb@tobb.org.tr
Kep Adıesi :erzıırumtb@hs0l.kep.tr
Adresi :Kazım Karabekt Paşa Mah.Musalla Cadde No:23

Yakutiye/ERZURUM

MADDE z: rİşİsnı, VERİLERİ İşınıın Auacr
KVKK 4. Maddesi uyıırınca belirtilen genel ilkeler doğrultusunda hukııka ve diirüstliik

kurallarına uygun olaıak, doğru ve gerektiğnde giincel sekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar
için asagida belirtilen amaçlar ile bağlantıh, srnırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta
öngörülen veya iştendikleri amaç için gerekli olan siire kadaı müafaza edilir. İş bu kişisel
veriler "Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikası" doğultusunda silinir veya anonim
hale getirilir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmekledir:
a) 565l sayılı İıtemet Ortamında Yapılan Yayuılann Diizen]enmesi ve Bu Yayınlar

Yoluyla İşlenen Suçlaıla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanıın başta oknak tizere ilgili
mevzuatla öngörülen sorumluluklanmızrn yerine getirilmesi

b) Kı,ırumsal iletişimin sağlanması
c) Anket siiıeçlerinin yiirütülmesi
d) Dijital velveya diğer mecralardan toplanan talep/şikayetlerin alınması,

değerlendirilmesi ve sonuçlandınlmasına ilişkin stireçlerin planlanması ve/veya icrası
e) Üyelerimize yönelik hizırıet ve faaliyetlerimizin yürütülmesi
f) İntemet sitesinin düa etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
g) İntemet sitesinin güvenliğinin sağlanması,
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erimize ilişkin, haber, makale, bültenlerden haberdar olmanrz.
ya süreçlerinin yiiı,ütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler :

a) Kimlik Bilgileri : Ad-Soyad
b) İletişim Bilgileri : Adres, E-Post4 Telefon Numarası

MADDE 3: riŞİsnı vnniLERİN AKTARILABiLECEĞi TARAFLAR
kanun,uı 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlan ve amaçlan

çerçevesinde, kişisel veriler; iş bu aydınlatrna metnin 2.maddesiıde belirtilen, amaçlarla;

İrrk k"r, yetkili İkamu kurum ve kuruluşları ile hukuken yetkili özel hukuk tiizel kiŞilerine

aktanlabilecektir;

Bors4 kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla TiirkiYe iÇinde

veya kişisel verinin aktanlacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmasl kaydıyla; şayet

iıgiıi yalaııcı iiükede yeterli koruma bulunmuyorsa, ilgili yabancı tilkedeki veri sorumlulannın

yJtoıi bi, to.o. ayı yazı|ı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulıın izııinin bulunması kaydıyla yurt

iışında bulunan sımuculaıda veya diğer elektıonik ortamlarda işleyip saklayabiliı.

MADDE 4: «işisnı, vnni ToPLAMA YÖNTEMLERİ vE HUKIJKi SEBEPLERi
Erzunım Ticaıet Borsası 5174 sayılı "Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve

Borsalar Kanuııu" ve ikincil/alt diuenlemeler başta olmak iizere, sair ilgili mevzuatla

tanrmlanan faaliyetlerin yiirütiilmesi amaçlarıyl4 kişisel verilerin korunması kanunu 5 ve

6.maddeleri *r"ibio.., i.karrunı-du öngöriilmesi, hukuka ve dtıriistlİik kurallanna uygun,

doğu ve gerektiğinde güncel, beliıli uç,t ,, meşru amaçlar için, işlendikleri _amaçla
iuğ,,tı,, ,iooı, ,i olç.nığ iıglıi mevzuatta öngöriileı veya işlendikleri amaç için gerekli olaıı

stı,r1 kaaaı müafaza edilmei kurallarına uygun bir şekilde; İntemet Sitesi ziyaretçilerinin

kişisel verilerini tamamen veya kısmen otomatik yollarla toplamaktadır,

Buna göre İhtemet Sitesi'ni ziyaret etmeniz halinde;

a) İntemet Sitesi'nde bulunan çerezleı
b) Üye Bilgi Güncelleme sekmesi
c) Bilgi Edinme sekmesi
d) Üye Borç Sorgulama sekmesi
e) Öneri ve Şikayet Formu sekmesi
f) Beyaııname Doğrulama sekmesi

ğ; Vliİstatısll Girişi & Üye Borç Sorgulama sekmesi

h) Krırumsal whatsapp iletişim sekmesi
aracılığıyla kişisel verileriniz toplarrmaktadır,

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:_

a)Kişiselverilerinsözleşmelerinkurulmasıveifasıiledoğrudandoğruyailgili
olması nedeniyle saklanması,

b) Kişisel verilİrin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla

saklanması
c)KişiselverilerinkişilerintemelhakveözgülüklerinezararverTnemekkaydıyla

Borsa'mızrn meşru menfaatleri için saklanmasırun zorunlu olması
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MADDE s: iıciıİ rişixix HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanıırılaıırr ve 1l.maddede belirtilen

başvuru yollanyla başvuıarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara süiptir:
a- Kişisel veri işlenip işleııınediğini öğenme
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etıne

c_ rcşiseı verilerin işlenme İımacıııı ve bıınlann amacına uygun kullanılıp
kullanılmaöğnı öğenme

d_ yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktanldığ üçiııncü kişileri bilme

e_ Kişij verilerin'eksik veya yanlş işlenmiş olması halinde bunlann diizeltilmesini
isteme

f- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilrnesini isteme

g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verİlerİn aktanldığı üÇiiıncü

kişilere bildiıilmesini isteme
h_ işİenen verilerin miinhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiYle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun oıtaya çıkmasına itiraz etrne

i- rcİiseı verilerin kanıına aykın olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraırıası halinde

zarann giderilmesini talep etrne

MADDE o: tı,cİıİ xiŞhüx nışwnu YöNTEMİ
iş bu Aydınıatma Metni,nin S.maddesi kapsammda l.maddede beliıtilen iletişim

kanaıl; iıe aşağıdaki yollardan birini kullanarak Borsaırııza başnıruda bulıınabiüniniz;

a) Noter kanalı ile
b) İadeli-Taahhütlü Mektup ile
c) I(EP adresimiz iizerinden
d) E-Posta adresimiz üzerinden
e) Web sitemizde mevcut "Başvuru Formu" ile 

__

f; Borsamızda mevcut fiziki "Başvuru Formu" ile elden

yupL^gi, başvunılaı, tarafifr{vra ulaşmasından itibaren mtfuıkıin olan en kısa siirede ve en

geç 30 giin içinde sonuçlandınlacaktır.

BaşvııruyayazılıolarakcevapverilmesiduruınundalOsayfayakadarücret-alınmayacak

"ırp 
ib .ultu_r, ilzerindeki hei sayfa için Veri Sorumlusıına Başıuru Usul ve Esaslan

Ual<maa r"Ulig'in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti almabileceiiir,

BaşvuruyacevabınCD,flashbellekgibibiıkaytortamındaverilmesihalindeisekayıt
ortaırıının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir,

MADDE z: İıciı,i rİşixİx BAŞwRUstJNA iLiŞKİN ESASLAR
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şisel verilerin heıharıgi bir huküi yükiimlülüğiinü yerine getirmesi amacıyla
saklanması

e) Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının aç ıkça öngörülmesi

0 Veri sahiplerinin açrk nzasının alınmasınr gerektiren saklama faaliyetleri açısından
veri sahiplerinin açık nzasınm bulrınması
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verilen bilgilerin doğru olması esastır. "Baş!T.ıru Formu"nda eksik veya
lerin yer alması yahut yetkisiz kişi tarafindan yapılan başvurulara cevap

olup, Borsa olarak sorumluluk kabul edilmemektedir.
b) Başwru Formu ekinde, kimlik belgesi bulrınması zorunlu olup, bu eksiklik halinde

başvurulara cevap verilmeyecektir.

Aynca aşağıda şartlann olması halinde, kanunen Borsa'mrza yönelik başvuru yöneltilmesi
söz konusu olmamaktadır.

a) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim h6le getirilmek suıetiyle araştırma,
planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

b) kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu dilzenini,
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haktannı ihlal etmemek ya da

suç teşkil etmemek kaydıyl4 sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlaıla ya da ifade
özgi.irlüğii kapsamında işlenmesi,

c) kişisel verilerin milli savunınayı, milli güvenliği, kaınu güvenliğini, kamu diizenini
veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş
karrıu kurum ve kuruluşlan tarafindan yiirüttilen önleyici, koruyucu ve istihbari
faaliyetler kapsamında işlenmesi,

d) kişisel veri işlemenin kanunrın verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu

kurum ve kuruluşlan ile kamu kıırumu niteliğindeki meslek kuruluşlannca, denetleme

veya d1izerıleme görevlerinin yiirütiilmesİ İle dİsİplİn soruştrırma vela kovuŞturması
için gerekli olınası, halinde ise sadece oluşan zarann talep edilmesi söz konusudur.

MADDE ı: rişİsnı vtniı,nnix KORUNMASINA İLİŞKiN TEDBiRLER
Borsa,mız; gerek 6698 Sayılı Kanun gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurulu,nun

belirlemiş olduğu teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Veri ihlali olması halinde bu durumu

derhal İlgili kişi,ye ve kurul,a bildirmekle sorumludur. veri ihlaline yönelik olarak

"Müdahale Planı" hazırlanmıştır.

VERi SORUMLUSU
ERZURUM TiCARET BORSASI
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