
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) 

UYARINCA SİSTEM KULLANICISI AYDINLATMA METNİ 

Finansal Kurumlar Birliği (“FKB” veya “Birlik”) olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“KVKK”) uyarınca, tarafımızca işletilen Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sistemi, Merkezi 

Fatura Kaydı Sistemi, Özel Entegratörlük, Belgesiz İhracat Modülü sistemlerinde 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel 

verilerinizin güvenliğini ön planda tutuyoruz ve bu nedenle de işbu Aydınlatma Metninde 

yapacağımız bilgilendirmeler vasıtasıyla sizi konu çerçevesinde aydınlatmayı amaçlıyoruz.  

1. KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI  

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Kanun’a 

bağlı sair ikincil düzenlemelere ve Kurum kararlarına uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar 

ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:  

Üyelik İşlemleri: İmza sirküleri içerisinde yer alan kişisel verileriniz, üyeliğinizin 

tamamlanması ve yönetilmesi amacıyla işlenir. Üyelik işlemleri tamamlandığında yetkili kişi 

atanması için admin yetkisi tanımlanacak kişinin ad soyad, unvan, çalıştığı bölüm, iş telefonu, 

e-posta adresi, birim müdürü bilgileri işlenmektedir. 

Üye Hesabı İşlemleri: FKB tarafından işletilen sistemlerin kurulum amacına uygun 

kullanılabilmesi için sistemin niteliğine göre fatura, müstahsil makbuzu, serbest meslek 

makbuzu, proforma fatura, akreditif, satış sözleşmesi, sipariş formu, çek, senet, poliçe, e-fatura 

ve gümrük beyannamesi içerisinde yer alan kişisel veriler işlenecektir. 

Sistem Kullanımı: FKB sistemlerin kullanılmasını sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi 

işleyebilir, iş ortakları ile paylaşabilir.  

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ  

Kişisel verileriniz Kanun’da yer alan hukuki sebeplerden en az birinin varlığı halinde FKB 

üzerinde işlenmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının dayandığı hukuki 

sebepler şu şekildedir:  

• Üyelik işlemleri ve bağlı hareketler, Kanun’un 5/2(c) maddesi hükmünde belirtilen bir 

sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. 

 

• Üye hesabı işlemleri için kişisel verilerin işlendiği haller, Kanun’daki 5/2(e) hükmünde 

belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanır. 

 

• Sistem kullanımı amaçlarına dayalı faaliyetler, Kanun’un 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru 

menfaat hukuki sebebine dayalı olarak yürütülmektedir. 

3.  KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  

www.fkb.org.tr üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemlerin tamamlanması ve de FKB tarafından 

sair şekilde değerlendirilmesi ve de yönetilmesi amacıyla kişisel verileriniz iş ortaklarımız, 

yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir.  Bunun yanı sıra kişisel verilerinizin 

http://www.fkb.org.tr/


Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde FKB’nin dış hizmet alımı 

gerçekleştirdiği tedarikçileri ile paylaşılabilir.  

4.  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ 

www.fkb.org.tr sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları 

kapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda iletişim merkezi ve e-posta kanallarıyla ve 

de www.fkb.org.tr üzerinde yer alan her türden veri gerişi imkânı olan boşluklar, iletişim ve 

sair formlar ve de ilgili analiz araçları vasıtasıyla toplayabilmektedir.   

5. HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Birliğe iletmeniz durumunda Birlik 

talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Birlik tarafından 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda:  

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin 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 verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.  

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Birliğin internet adresinde 

bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, 

güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer 

alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Birliğe teslim etmeniz gerekmektedir. 

Birlik tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Birlik tarafından 

başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek 

amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. 

Örneğin Birlikte kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Birlikte 

kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup 

olmadığının teyidini isteyebiliriz. 
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