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AYDINLATMA METNI
(ÜYE)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanrınu'nun "Veri Sorumlusunıın Aydınlatma
Yükümlülüğü" başlıklı l0. maddesi ile 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

"Aydınlatma Yfüilrnlülüğiiniin Yerine Getirilmesinde Uüıılacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ" gereğince ERZURUM TİCARET BoRsAsI olarak işlediğimiz kişisel verilerle
ilgili olarak iş bu "Aydınlatına Metni"ni siz değerli üyelerimizin bilgilerine sunanz.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aynntıh bilgileri "Kişisel Verilerin

Korunması Politikası"ndan ulaşabilirsiniz.

MADDE 1: VERi soRtJMLUsU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu srfatıyla ERzt RIJM TİCARET BoRsAsI
tarafındaıı aşağda açıklanaıı kapsarn ve amaçlarla işlenebilecektir. Veri sonıınlusu
kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlannı ve vasıtalarını

beliıleyen, veri kayıt sisteminin kuruLnasında ve yönetilrnesinden sorumlu gerçek veya tiizel
kişidir.
Veri sonımlusu sıfatmrda, Borsa ile irtibata geçmek için aşğdaki kanalları
kııllaııabilirsiniz:

Numarası
sitesi
Adresi
Adresi
Adresi
Telefon
İntemet
E-Posta
Kep

MADDE 2:

rişİsnı vrnİıERİ

;0442 242 024041.-42

https://wu,w.erzurumtb.org.tr
:erzıırumtb@tobb.org.tr
:erzıırumtb@hs0l.kep.tr
:Kazrm Kaıabekiı Paş Mah.Musalla Cadde No:23
:

Yakutiye/ERZURUM

İŞLEME AMACI

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

A) YASAL ZORIJNLULUKLARA iSTNADEN iŞLEME AMAÇLARI
a) 5174 sayılı Kanun ve ilgili sair meıızuat uyannca Borsa'ya verilen görev ve
sorumluluklanı yerine getirilmesi
b) Sicil Kayıt, Faaliyet Belgelerinin hazrlanması
c) Aışiv kaytlannın tutulması
d) Kamu kurum ve kııruluşlannrn bilgi ve belge taleplerinin karşılanması
e) 4734 Kanrmunun 63. maddesi uyannca Yerli Malı Tebliği S.maddesi kapsamrnda
"tanmsal ve hayvancıhk iiriinleIi" için "Yerli Malı Belgesi" alınması işlemlerinin
yiirütiilmesi

diizenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu loldığı şekilde, hııl<uki
yükİimlüliıkterin yerine getirilmesini sağlamak aynca ileride doğabilecek hukuki
uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yiikiıüınltilüği.inü yerine getirmek, dava dosyalan,

f) Yasal
g)
h)

ihtamameler, icra takipleri gibi iş ve işlemlerinin yiirütiilmesi
Gelen giden ewak takibinin sağlanması,
Borsamızın içldış denetim, teftiş velveya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve/veYa
icrası
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k)

l)

iyet raporunun hazırlanması, iş geliştirme veya tasarlama siiıeçlerinin planlanması
icrası Borsa içi/dışı raporlama faaliyetlerinin plaıılanması ve/veya icrası
5|74 Sayılı Kanunda belirlenen esaslar ddhilinde borsa kotasyonuna dahil maddelerin
alım-satım ve fiyatlandırması ile ilanı siireçlerinin yiirüttilmesi
Borsa'nın karşılayabileceği hukuki ve teknik risklerin tespiti, değerlendirilmesi
ve/veya bertaraf edilmesine ilişkin siireçlerin plarılarıması velveya icrası
Talep ve şikAyet başvurularının değerlendirilmesi siireçlerinin yiirütiilmesi

B) ÜYE DOSYASI OLUŞTURULMASI KAPSAMINDA iŞLEME AMAÇLARI
a) Disiplin soruşturması işlemlerinin yiirütülmesi
b) Eğitimci listelerinin tutıılması, eğitim ve bilgilendirrne faaliyetlerinin yürütiilmesi
c) Üyelerirnize yönelik hizrrıet ve faaliyetlerimizin yiirütiilmesi, bu kapsamda

d)

kurumsal iletişimin sağlanması
Toplantı katılım listelerinin tuhrlması

C) MUHASEBE-FiNANSAL SÜREÇLER KAPSAMINDA IŞLEME AMAÇLARI
a) Gelir İdaresi Başkaııtığ ve SGK'na ilişkin E-Beyanname/E-Bildirge hesaplaıııalan
siaeçleri
b) Teminat mektuplannrn iadelerinin gerçekleştiıilnesi,
c) Gideı pusİlası ve serbest meslek makbudannın oluştunılinası,
d) Bütçe çalışmalarının yapılıması velveya icrası
e) Tediye Müsup Silıeçlerinin yiiriittilmesi
f) Beyanname Siireçlerinin ytlrüttllmesi
g) Diğer Müasebe-Finansal Süeçlerinin yiirütiilmesi
h) Bakanl* ödemelerinin gerçkleştiıilınesi,

D)

ETKİNLil(-DUYURU-TANITIM SÜREÇLEPJ KAPSAMINDA iŞLEME
AMAÇLARI
a) Yurtiçi ve yurtüşı işbirliğ talepleri, fuaı, organizasyon, eğitir4 serniner, panel
b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)

katılım fomılan oluştıuulması, vb. faaliyetlerin yiiriitiilmesi
Yurtiçi ve yurtdışı toplantı, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yönetimi,
tanıtım faaliyetierinin yiiriitülmesi, Borsamızca yapılmakta olan yayınlar,
raporlamalar, mali verileriıu sigorta ve vergi hesaplamalan işlemlerinin
yiirütiilmesi,
Web sitesi faaliyetlerinin yiirütülmesi, sosyal medya yönetimi, ilan, duyuru vb.
siireçlerin yürütiilmesi
Toplantı ve Orgaırizasyonlarda fotoğaf çekimi ve kameıa kaydı alınmasr, web
sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşımr
Vefat, resmi ve dini bayram mesajlann gönderilınesi,
Tilrkiye ve yurtdışı iş birliği tekliflerinin değerlendirilmesi,
Dijital velveya diğer meçralardan toplanan talep/şikiyetlerin alınması,
değerlendirilmesi ve sonuçlandınlmasına ilişkin siireçlerin planlanması velveya
icrası
Anket siireçlerinin yürütülmesi

E) DiĞER SEBEPLER KAPSAMINDA İŞLEME AlVlr\ÇLARI
a) İmzalanan sözleşmeler ve protokoller gereğince iş ve işlemleri ifa edebilmek
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d)
e)

f)

g)
h)

Borsamızrn fiziki mek6n ve bilişim sistemleri alanlannda güvenliğini sağlamak
İstatistiksel çalışmalar ve yasal raporlamalar yapmak
Çagı merkezi siireçlerini yönetınek
Ulaşım ve güvenlik hizmetlerinin sağlarıması,
Sosyal sorumluluk, burs ve/veya sivil toplum aktivitelerinin planlanması velveya
icrası
Sponsorluk faaliyetlerinin plaıılarıması ve/veya icrası
Borsa'nrn marka ve itibanıın korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi

İşlenen K§isel VeriIer:

a) Kimlik

Bilgileri

b)

Bilgileri

c)

ğ

e)

f)
g)

Ad-Soyad, T.C Kimlik No, Arıne-Baba Adı, Doğum Yeri ve
Tarihi, Nüfus Kayıt Bilgileri,
: Adres, E-Posta, Telefon Numarası
:

İletişim
Eğitim Bilgileri
: Adli Sicil Belgesi
Özel Nitelikli
Başvuru Formu, Fimıa Bitgileri, Beyannameler, İkametgah,
Dosyası
Bilgileri:
Üye
Yetki Belgeleri vb.
: Iban numarası, Tediyei},fahsup/Aidat Ödeme Fiş ve
Finaıısal
Makbuzlan vb.
: Fotoğraf ve Güvenlik Kamerasr Kayıtlan
Görsel

Veri

Veriler

Kayıtlar

MADDE 3: rİŞisnı, VERiLERİN AKTARILABİLECEĞi TARAFLAR
Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde b€lirtilen kişisel veri işleme şartlan ve amaçlan
çerçevesinde, kişisel veriler; iş bu aydınlatma metnin 2.maddesinde belirtilen, amaçlarla;

hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuken yetkili özel hukuk tiizel kişilerine ve
aşağıdaki kurum ve kuruluşlara aktanlabilecektir;

a)
b)
c)
d)
e)

Maliye Bakanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu,
Belediyeler
Çevıe Şehircilik Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
f) Ticaret Bakaıılığı
g) Üniversiteler
h) Bağımsız Denetim Şirketleri
i) Yeminli Mali Müşavirler
j) Aıukatlar ve Hukuk Danışmaıılan
k) GiirnriüMüşavirler
t) Ticaret odalan, sanayi odaları ve bu odalara bağlı Ticaret sicil Müdiirlükleri
m) Ticaret Borsaları
n) İlgili Bankalar
o) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

p) KUDAKA

Borsa, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde
veya kişisel verinin aktanlacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması kaydıyla; şayet
ilgili yabaııcı ülkede yeterli koruma bulunmuyorsa, ilgili yabancı ülkedeki verİ sorumlularınln
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rumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulıın izninin bulunması kaydıyla yurt
unan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir

MADDE ı:

rİşİsnı wRi ropıalu. YöNTEMLERi vE IIUK[JKi SEBEPLERİ

Kişisel veriler; 5174 sayıh "Tiirkiye Odalar ve Borsalaı Birliği ile Odalaı ve Borsalaı
Kanunu" ve ikinciValt diizenlemeler başta olmak i.izere, sair ilgili mevzuatla tanımlarıan
faaliyetlerin ytirütiilmesi ve üyelerimize yönelik hizrrıetlerin sunulabilmesi amaçlanyla
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6.maddeleri mucibince, kanunlarda öngörülmesi,
hukuka ve diirüstlfü kurallanna uygun, doğu ve gerektiğinde giincel, belirli açrk ve meşru
amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, smrrh ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya
işlendikleri amaç için gerekli olan siiıe kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde;
a) Elektronik ortamda (Databank, İntemet sitesi, mobil uygulama ve sosyal
mecralardaki bilgi ve talep formlan, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi
eleknonik ortamlaı aracılığıyla) veya
ortamda (Telefon görüşmeleri, çağn merkezi kayıtlan ile başvuru formlan,
anket değerlendirme formlan, mütelif sözleşmeler, gibi basılı k6ğıt ve benzeri
fiziki ewaklaı tizerinden yüut kamera kaydı ile)
toplarımaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hııl«ıki sebepler aşağıdadır:
a) Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğudaıı doğruya ilgili
olması nedeniyle saklanması,
b) Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılmı§r veya korunması amacıyla
saklanması
c) Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgiirlfülerine zaıar veıınemek kaydıyla
Borsa'mrzın meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olmasr
d) Kişisel verilerin herhangi bir hukuki yükürrıltllüğiinü yerine getirmesi amacıyla
saklaıması
e) Mevzuatta kişisel verilerin saklanm6516n 6ç{çça öngöriilmesi
f) Veri sahiplerinin açık nzasınm alrrrmasrru gerektiren saklama faaliyetleri açısından
veri sahiplerinin açık nzasının bulunması

b) Fiziki

MADDE s: İı,cİr,İ riŞixİx HAKLARI
Kişisel voisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve 1l.maddede belirtilen
başvuru yollanyla başvurarak kendisiyle ilgili aşağdaki haklara sahiptiı:

a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğenme
b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c- Kişisel verilerin işlenme ıımacıın ve bımlann ııınacrna uygrın kullaıulıp
kullanılmadığını öğenme
d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktanldığı üçiincü kişileri bilme
e_ Kişisel verilerin eksik veya yaıılış işlenmiş olması halinde bunlann diDeltilmesini

f-

isteme

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
g_ (e) ve (f) bentleri uy,ınnca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktanldığı üçtiıııcü

h-

!

kişilere bildirilmesini isteme
İşlenen verilerin miinhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suıetiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucuı ortaya çıkmasına itiraz etme
kişisel verilerin kanuna aykın olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğaması halinde
zarann giderilmesini talep etme
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İş bu Aydnlatrna Metni'nin S.maddesi kapsamında l.maddede belirtilen iletişim

kaııallan ile Borsamıza başıuruda bulunabilirsiniz;
a) Noter kanalı ile
b) İadeli-Taahhütlü Mekfup ile
c) KEP adresimiz iizerinden
d) E-Posta adresimiz ilzerinden
e) Web sitemizde mevcut "Başvuru Formu" ile
f) Borsamızda mevcut fiziki "Başvuru Formu" ile elden
yapicagnz başıurular, tarafımıza ulaşmasındaıı itibaren miimki.ın olan en kısa siirede ve en
geç 30 gün içinde sonuçlandınlacaktır.
Başvuruya yazılı olarak cevap verilınesi dıırumunda l0 sayfaya kadar ücret_ alınmayacak
olrp l0 .uvr*- iiaerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başıuru Usul ve Esaslan
Hal<l.-aa r"tllg'in 7. maddesinde yeı alan işlem ücreti alınabilecektiı,
ise kayıt
Başıuruya cevabın CD, flash bellek gibi biİ kaylt ortamında veriİmesi halinde
ortamınm maliyeti tutannda bir ücret talep edilebilecektir,

İıcİıİ rİŞixix neŞwRUstJNA ilişrix Bslsr,AR
veya
verilen bilgilerin doğu olması esastır. "Başluru Formu"nda eksik
-'
cevap
başurulara
yapılan
")-B";da
hatalı bilgilerin yer aliması yahut yetkisi" kişi tarafından

z:
MADDE
-

verilrneğek olup, Borsa olarak sorunıluluk kabul edilmemektedir,
Hırııit ueıgesi bulunmasl zonııılu olup, bu eksiklik halinde
b) Baş; ro.rn,.
"tırra",
bEvurulaıa cevap verilmeyecelıiir,

..

r!ı_ L^___._.

_,,ı__ıliı
yöneltilmesi

ay"J şraa, ş"rtı__ "ırr*, t ıinde, kaııunen Borsa,mıza yönelik başvuru
söz konusu olrnamaktadır.
-ui' rlşi."ı verilerin resmi istatistik ile anonim hAle getirilmek suretiyle

.ıİaştmna,

..
planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
_____ _.1_,^_t:;a:_: L.*.ı ııiizp
dii"eninı,
mi!11 c_uyellği: tamu güvenliğini,_kamu
k§ilik haktarını ihlal.etmemek ya da
ekonomik güvenliği, ö;i;";;;;;,s,all1elm r..y"
edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade
suç teşkil
kapsamında işlenmesi,
özgilrlüğü "tor"."r
r____. .__ı:..^_t:x;_i ,amıı rliiz
millİ giıvenliği, kamu güvenliğini, kamu dİ.izeninı

tl GİJ""ril"ri" -llİ*"*-İv,,
uiiryi;];r"rti,

_. .

verilerin .iııi;;;;ı,
oıiiut kanıınla göıev ve yetki verilmiş
veya ekonomik gür"rĞi*d'ı#"y" yoiat
önleyici, koruyucu ve istihbari
kamu kurum ," k;i;;ı""" taruirnj_ yiiırtitİilen
faaliyetler kapsamında işlenmesi,
yetkili kamu
-t".. verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve denetleme
d) Kişisel ,"ri işl.rn,nin'[Jn**
t r*_.i"ilıigi"a"n.eslek kuruluşlannca,
kurum ve kuruluşları ii"
disiplin soruşturrııa veya kovuşturması
veya diizenleme go.*İ",i;, yiirütülmesi ilİ
talep edilmesi söz konusudur,
için gerekli olması, halinde ise sadece oluşarı zarann

c) Kişisel

TEDBiRLER__
MADDE 8: KİŞisEL VERiLERİN KoRUNMASINA_iLiŞKiN
Koruma Kurulu,nun
Verileri
Kişisel
gerekse
Borsa,mız; g"..ı. oosi"iJy,ı, i;;
belirlemiş olduğu teknik ve idaıi tedbirleri almaktadır,
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ihlali olması halinde bu drırumu derhal İlgili rişi'ye ve Kurul'a bildirmekle
Veri ihlaline yönelik olarak "Müdüale Planı" hazırlanmıştır.

MADDE 9ı SAKLAMA VE MUHAFAZA SÜRELERİNE iı,İŞriıı ESASLAR
Muamelat Yönetmeliği ve diğer ikincil mevzuat diizenlemeleri gereğince üye
dosyalanruz siiresiz olarak, diğer bilgi ve belgeler ise kanunlarda öngörülen siireler boııınca
..imha politikası" ile belirlenmiş olan usul gereğince imha edilmektedir.
sak|anmakta ve

VERi SORUMLUSU
ERZURUM TiCARET BORSASI
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