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1. BÖLÜM 1– GİRİŞ
1.1.

Giriş

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını
isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme,
bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ile kişisel verilerin
işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek
ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Kişisel verilerin korunması, Finansal Kurumlar Birliği’nin (“FKB” veya “Birlik”) en önemli
öncelikleri arasındadır. Kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek adına, Finansal Kurumlar Birliği
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası(“Politika”) çerçevesinde Birliğimiz
tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler
ve Birliğimizin veri işleme faaliyetlerinin KVKK’da yer alan düzenlemelere uyumu
bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun
bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.
Bu politikanın kapsamına giren her türlü kişisel veri işleme faaliyeti için veri sorumlusunun
kimliğine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Veri sorumlusu: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği (Finansal
Kurumlar Birliği)
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 River Plaza Kat:18 Ofis No: 48-49
34394 Şişli / İSTANBUL

1.2.

Amaç ve Kapsam

Bu Politika’nın temel amacı, Finansal Kurumlar Birliği tarafından hukuka uygun bir biçimde
yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen
sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda kişisel verileri Birliğimiz
tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.
Bu Politika; Birliğimiz çalışanları haricindeki kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen
tüm kişisel verilerine ilişkindir. Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgiler işbu
Politika’nın 5.bölümünde bulunmaktadır.
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1.3.

Politikanın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni
düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika
arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Birliğimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı
bulacağını kabul etmektedir.
Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların Finansal Kurumlar Birliği
uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. Birliğimiz,
KVKK’da öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve
hazırlıklarını yürütmektedir.

1.4.

Politikanın Yürürlüğü

Birliğimiz tarafından düzenlenen bu Politika Birlik Yönetim Kurulunca kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girmiştir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda
Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.
Politika Birliğimizin internet sitesinde www.fkb.org.tr yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin
talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

2. BÖLÜM 2- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN
HUSUSLAR
2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
Birliğimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik
eksikliklerini önlemek amaçları ile, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini
almaktadır.
Bu kapsamda Birliğimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış
olan rehberlere uygun olarak kendi bünyesinde, gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik
ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.
Bu konuyla ilgili detaylı bilgi işbu politikanın 6.bölümünde bulunmaktadır.

2.2. Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi; Bu Hakları Birliğimize İleteceği
Kanalların Yaratılması ve Veri Sahiplerinin Taleplerinin
Değerlendirmesi
Birliğimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine
gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak gerekli
kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.
Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Birliğimize
iletmeleri durumunda Birliğimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün
5 / 28

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, Birliğimiz tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri
sahipleri;
• 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,
• KVKK 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 sahiptir.
Veri sahiplerinin hakları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 10. Bölümünde yer
verilmiştir.

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
Kanun ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlenmesi durumunda kişilerin
mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir.
Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık
ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Birliğimiz tarafından, KVKK ile özel nitelikli olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen
özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda,
Birliğimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel
nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Finansal Kurumlar Birliği
bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3.Bölümünde
3.3 başlığında yer verilmiştir.
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2.4. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda
Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi
Birliğimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı
olarak erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın
artırılması amacıyla iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.
Finansal Kurumlar Birliği’nin iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni
dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için
gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile
çalışılmaktadır.
Birliğimiz iş birimlerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalığın
artırılmasına yönelik yürütülen eğitim sonuçları Finansal Kurumlar Birliği’ne
raporlanmaktadır. Birliğimiz bu doğrultuda ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme
oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya
yaptırmaktadır. Birliğimiz, ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini
güncellemekte ve yenilemektedir.

3. BÖLÜM 3– KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
HUSUSLAR
Birliğimiz, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel
verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde
güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde
kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Birliğimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel
veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.
Birliğimiz, Anayasa’nın 20. ve KVKK’nın 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel
verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı
olarak işlemektedir.
Birliğimiz, Anayasa’nın 20. ve KVKK’nın 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri
sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli
bilgilendirmeyi yapmaktadır.
Birliğimiz, KVKK’nın 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
Birliğimiz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması
konusunda kanunda öngörülen ve Kurul tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun
davranmaktadır.
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3.1.

Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak
İşlenmesi

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma
Birliğimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel
güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Birliğimiz, kişisel
verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate alarak, kişisel verileri amacın
gerektirdiği ölçüde ve sınırlı olarak işlemektedir.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Birliğimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak
işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli
tedbirleri almakta ve uygun mekanizmalar kurmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu
Politika’nın 10. Bölümünde yer verilmiştir.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Birliğimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak
belirlemektedir. Birliğimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı amaçlar
kapsamında işlemektedir.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Birliğimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde
işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel
verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan
Süre Kadar Muhafaza Etme
Birliğimiz, kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Birliğimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel
verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre
belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Sürenin bitimi veya
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Birliğimiz tarafından
silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye,
bu Politika’nın 7.bölümünde yer verilmiştir.

3.2.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine
dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve
ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel
veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Birliğimiz
kişisel verileri bu kurallar çerçevesinde işlemektedir.
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Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği
gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.
Birliğimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse
de her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen (Bkz.
Bölüm 3.1.) genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

a) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık
rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.
Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işleme amacı için işbu başlığın (b), (c), (d) (e),
(f), (g) ve (h)’de yer alan şartlardan en az biri aranmakta; bu şartlardan biri yok ise, Birliğimiz
tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri sahibinin bu işleme faaliyetlerine
yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

b) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Veri sahibinin kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesinin kanunda açıkça öngörülmesi
halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

c) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik
tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü
korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri
işlenebilecektir.

d) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi
mümkündür.

e) Birliğin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Birliğimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin
zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Veri sahibinin, kişisel verisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel
veriler alenileştirme amacı çerçevesinde işlenebilecektir.

g) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri
sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
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h) Birliğimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Birliğimizin meşru
menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri
işlenebilecektir

3.3.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Birliğimiz tarafından, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde,
KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun davranılmasında hassasiyet gösterilmektedir.
Kanun’un 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya
ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir.
Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık
ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
KVKK’a uygun bir biçimde Birliğimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, Kurul tarafından
belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:
• Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması veya
• Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak;
– Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça
öngörülen hallerde,
– Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise kamu sağlığının
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum
ve kuruluşlar tarafından,
işlenmektedir.

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi
Birliğimiz, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında
kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda işbu Politika kişisel verilerin veri
sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle
paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel
verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri
aydınlatmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 10. Bölümünde yer
verilmiştir.
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme
hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nın 11. maddesinde kişisel
veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Birliğimiz bu kapsamda,
Anayasa’nın 20. ve KVKK’nın 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep
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etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu
Politika’nın 10. Bölümünde yer verilmiştir.

3.5.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Birliğimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik
önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini
üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Birliğimiz bu doğrultuda KVKK’nın 8. maddesinde
öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu
Politika’nın 8. Bölümünde yer verilmiştir.

3.5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması
Birliğimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan
Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve
sınırlı şekilde, gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil
gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:
• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
• Kanunlarda kişisel verinin aktarılmasına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
• Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması
için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını
açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
• Birliğimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı
zorunlu ise,
• Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise alenileştirme
amacıyla sınırlı şekilde,
• Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
• Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
• Birliğimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.
Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan
edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan
herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda
ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı
ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin
bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun
Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

3.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
Birliğimiz gerekli özeni göstererek, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri ve Kurul
tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme
ilkelere uygun olarak kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü
kişilere aktarabilmektedir.
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•
•

Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması veya
Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel
verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer
inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir),
kanunlarda öngörülen hallerde,
– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel
verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının
planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkelere yukarıdaki
şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması
durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı
Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarılabilecektir.

4. BÖLÜM 4 – BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL
VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ
Birliğimiz, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında
hangi kişisel veri sahibi gruplarının kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel
verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

4.1.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Birliğimiz nezdinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. ve 6.maddesinde
belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, Kanun’da belirtilen
genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir. İşlenen kişisel veri kategorilerine
işbu politikanın 5.bölümünden ulaşılabilecektir.
Kişisel verilerin işleme amaçları şu şekildedir:
ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL)
ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)
Birliğin İnsan Kaynakları Politikaları ve Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi
Süreçlerinin Planlanmasının ve İcra
Edilmesi
Etkinlik Yönetimi
Kurumsal
İletişim
Faaliyetlerinin
Planlanması ve İcrası
Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin
Planlanması ve İcrası
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Birlik Tarafından Yürütülen Faaliyetlerin
Gerçekleştirilmesi
İçin
İlgili
İş
Birimlerimiz
Tarafından
Gerekli
Çalışmaların
Yapılması ve
Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi

Birlik İnsan Kaynakları Politikaları ve
Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Birliğin Stratejik İnsan Kaynakları
Planlanması, Yedekleme Süreçleri ve
Organizasyonel
Gelişim
Faaliyetleri
Konusunda Destek Olunması

Birliğin İtibarının Ticari Yaşam ve
Tüketiciler
Üzerinde
Uyandırdığı
Güvenin Korunması

Birlik
Denetim
Planlanması ve İcrası

Faaliyetlerinin

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması,
Denetimi ve İcrası
İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya
Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi
Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
Bilgi
Teknolojileri
Alt
Yapısının
Oluşturulması ve Yönetilmesi
Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması
ve
İcrası
Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi
Çalışan Talep ve Şikâyet Yönetimi
Birlik ücret yönetimine ilişkin analiz ve
iyileştirme faaliyetlerinin planlanması
Birlik Çalışanlarına yan hak ve menfaat
sağlanması süreçlerinin planlanması ve
destek olunması
Birlik çalışanlarının ücret yönetiminin
planlanması faaliyetlerine destek olunması
Birlik çalışanlarının eğitim ve kariyer
gelişimlerine ilişkin süreçlerin planlanması
ve destek verilmesi
Birlik çalışanlarının memnuniyet ve
bağlılığının artırılmasına yönelik süreçlerin
planlanması ve yönetilmesi
Stajyer
ve/veya
Öğrenci
Temin,
Yerleştirilmesi ve Operasyon Süreçlerinin
Planlanması ve/veya İcrası
Birlik
çalışanlarının
performans
değerlendirilmelerine ilişkin süreçlerin
yönetilmesi
Birliğin gelişim ve yedekleme planlamaları
faaliyetlerine destek olunması
Birlik içerisinde personel ve yöneticilerin
atama ve terfi süreçlerinin yönetimine destek
olunması
Birlik ve Birlik Değerlerinin İtibarının
Korunmasına
Yönelik
Çalışmaların
Gerçekleştirilmesi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve/veya Sivil
Toplum
Kuruluşları
Faaliyetlerinin
Planlanması ve/veya İcrası
Birlik Çalışanları Bağlılık ve Memnuniyetine
Yönelik Süreçlerin Planlanması ve İcrası
Birlik suiistimal ihbar ve inceleme
süreçlerine destek olunması
Birlik Faaliyetlerinin Topluluk Prosedürleri
ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak
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Yürütülmesinin Temini İçin Denetim
Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
Birliğin ve Birlikle iş ilişkisi içerisinde olan Hukuk İşlerinin Takibi
ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve
güvenliğinin temin
Takibi
Birlik Faaliyetlerinin Birlik Prosedürleri
ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak
Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli
Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve
İcrası
Birlik
Demirbaşlarının
ve/veya
Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
Birlik
Operasyonlarının
Güvenliğinin
Temini
Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı
Bilgi Verilmesi
Birlik İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının
Sağlanması
Birlik Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin
Güvenliğinin Temini
Birlik Denetim Faaliyetlerinin Planlanması
ve İcrası
Birliğin
Mevzuata
Uygun
Olması
İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Konusunda
Destek Olunması

4.2.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Birliğimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu
mevzuatlarda belirtilen süre boyunca muhafaza etmektedir.
Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre
düzenlenmemişse, kişisel veriler Birliğimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak
ilgili mevzuat, Birliğimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini
gerektiren amaç için gerekli olan süre kadar işlenmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin
sonunda silme, yok edilme veya anonim hale getirilme seçeneklerinden biriyle imha
edilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 7. Bölümünde yer verilmiştir.
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve birliğin belirlediği saklama
sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil
teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis
edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri
sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen
daha önce aynı konularda Birliğimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama
süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla
erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel
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verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler
silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5. BÖLÜM 5 – BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL
VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON
Birliğimiz tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri
işlenmekle birlikte, işbu Politika’nın uygulama kapsamı üyeler, potansiyel üyelerimiz, çalışan
adaylarımız, yönetim kurulu, sektör temsil kurulları, ziyaretçilerimiz, iş birliği içinde
olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişilerle sınırlıdır.
Çalışanlarımızın, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetleri Finansal Kurumlar Birliği
Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında değerlendirilecektir.
Birliğimiz tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda
olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVKK kapsamında Birliğimize
taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında
değerlendirmeye alınacaktır.
Aşağıda işbu Politika kapsamında yer alan üye, potansiyel üye, ziyaretçi, çalışan adayı, yönetim
kurulu üyesi, sektör temsil kurulu üyesi, iş birliği içerisinde olduğumuz kurumlardaki gerçek
kişiler ve bu kişilerle ilişkili üçüncü kişiler kavramlarına açıklık getirilmektedir.
Kişisel
Veri
Kategorisi

Sahibi Açıklaması

Üye

Birliğimizle arasında üyelik ilişkisi bulunan tüzel kişilerin
yetkilileri gerçek kişiler

Potansiyel Üye

Üye olma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye
sahip olabileceği dürüstlük kurallarına uygun olarak
değerlendirilmiş tüzel kişilerin yetkilileri gerçek kişiler

Ziyaretçi

Üçüncü Kişi

Birliğimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli
amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden
gerçek kişiler
Birliğimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari
işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin
haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle
ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. Kefil, Refakatçi,
Aile Bireyleri ve yakınlar) veya bu Politika ve Finansal
Kurumlar Birliği Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler
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Birliğimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya
da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini birliğimizin incelemesine
Çalışan Adayı
açmış olan gerçek kişiler
Birliğimizin yönetim kurulu üyesi, sektör temsil kurulu üyesi
Birlik Yetkilisi
ve diğer yetkili gerçek kişiler
İşbirliği
İçerisinde Birliğimiz her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu
Olduğumuz
Kurumların kurumlarda çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri
Çalışanları, Hissedarları ve dahil olmak üzere, gerçek kişiler
Yetkilileri
Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler
içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır.
AÇIKLAMASI

İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN
İLİŞKİLİ OLDUĞU VERİ
SAHİBİ KATEGORİSİ

Ad soyad, anne-baba adı, anne
kızlık soyadı, doğum tarihi,
doğum yeri, medeni hali, nüfus
cüzdanı seri sıra no, T.C.
kimlik no gibi

Üye Temsilcisi, Potansiyel Üye
Temsilcisi, Çalışan Adayı, Birlik
Yetkilisi, Ziyaretçi, İş birliği
İçinde Olduğumuz Kurumların
Çalışanları, Hissedarları ve
Yetkilileri, Üçüncü Kişi

KİŞİSEL
VERİ
KATEGORİZASYONU

Kimlik Bilgisi

Adres no, e-posta adresi,
iletişim
adresi,
kayıtlı Üye Temsilcisi, Potansiyel Üye
elektronik posta adresi (KEP), Temsilcisi, Çalışan Adayı, Birlik
telefon no gibi
Yetkilisi, Ziyaretçi, İş birliği
İçinde Olduğumuz Kurumların
Çalışanları, Hissedarları ve
İletişim Bilgisi
Yetkilileri, Üçüncü Kişi
Birliğimizde kanunun verdiği
yetki kapsamında tutulan
sicillerde
üyelerimizin
müşterilerine ilişkin bilgiler ile
Birliğimizin verdiği hizmetler
kapsamında
üyelerin
kullandıkları dijital ortamlarda
Müşteri Bilgisi
girdiği müşteri bilgileri
Üye
Çocuk sayısı, eşin çalışma ve Üye, Ziyaretçi, Çalışan Adayı,
geliri durumu bilgisi, yakınlık Üçüncü Kişi, İş birliği İçinde
derecesi gibi
Olduğumuz
Kurumların
Aile Bireyleri ve Yakın
Çalışanları, Hissedarları ve
Bilgisi
Yetkilileri
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Müşteri İşlem Bilgisi

Fatura, senet, çek bilgileri.
IP adresi bilgileri, İnternet
sitesi giriş çıkış bilgileri.

İşlem Güvenliği Bilgisi

Finansal Bilgi

Özlük Bilgisi

Çalışan Adayı Bilgisi

Hukuki İşlem ve Uyum
Bilgisi

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Talep/Şikâyet
Bilgisi

Yönetimi

Üye
Üye, Ziyaretçi, Üçüncü Kişi,
Birlik Yetkilileri, İş birliği İçinde
Olduğumuz
Kurumların
Çalışanları, Hissedarları ve
Yetkilileri
Üye, Çalışan, Birlik Yetkilisi, İş
birliği
İçinde
Olduğumuz
Kurumların
Çalışanları,
Hissedarları ve Yetkilileri

Bilanço bilgileri, finansal
performans bilgileri, kredi ve
risk
bilgileri,
malvarlığı
bilgileri gibi
Bordro
bilgileri,
disiplin
soruşturması, işe giriş-çıkış
belgesi kayıtları, mal bildirimi
bilgileri, özgeçmiş bilgileri, İş birliği İçinde Olduğumuz
performans
değerlendirme Kurumların
Çalışanları,
raporları gibi
Hissedarları ve Yetkilileri
Çalışan Adayı, İş birliği İçinde
Olduğumuz
Kurumların
Çalışanları
Üye, Potansiyel Üye, Çalışan
Adayı, Birlik Yetkilisi, Ziyaretçi,
İş birliği İçinde Olduğumuz
Kurumların
Çalışanları,
Hissedarları
ve
Yetkilileri,
Üçüncü Kişi
Üye, Potansiyel Üye, Çalışan
Adayı, Birlik Yetkilisi, Ziyaretçi,
İş birliği İçinde Olduğumuz
Kurumların
Çalışanları,
Hissedarları
ve
Yetkilileri,
Üçüncü Kişi
Üye, Çalışan Adayı, Birlik
Yetkilisi, İş birliği İçinde
Olduğumuz
Kurumların
Çalışanları, Hissedarları ve
Yetkilileri
Üye, Potansiyel Üye, Çalışan
Adayı, Birlik Yetkilisi, Ziyaretçi,
İş birliği İçinde Olduğumuz
Kurumların
Çalışanları,
Hissedarları
ve
Yetkilileri,
Üçüncü Kişi

17 / 28

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Bilgisi

Üye Temsilcisi, Birlik Yetkilisi

6. BÖLÜM 6 – KİŞİSEL VERİLERİN
GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

GÜVENLİĞİNİN

VE

Birliğimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka
aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin
muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü
teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

6.1.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel
Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik
Tedbirler

Birliğimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan teknik
tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kurumun bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli
önlemler alınmaktadır.
Erişim yetki ve rol dağılımları için prosedürler oluşturulmakta ve uygulanmaktadır.
Erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler kontrol altında tutulmaktadır.
Saklama ve imha politikasına uygun imha süreçleri tanımlanmakta ve uygulanmaktadır.
Bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.
Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmakta ve
güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmakta, kişisel verilerin güvenli olarak
saklanmasını sağlayan yedekleme programları kullanılmaktadır.
Erişim yetki ve rol dağılımı net olarak tanımlanmaktadır.
Periyodik yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir.
İşlem kayıtları loglanmakta ve güvenlik testleri düzenli yapılmaktadır.
Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

6.2.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel
Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari
Tedbirler

Birliğimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan idari
tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:
•
•

Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Birlik tarafından ilgili kişileri aydınlatma
yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
Çalışanların niteliği ve teknik bilgi/becerisinin geliştirilmesi, kişisel verilerin hukuka
aykırı işlenmenin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesinin önlenmesi,
kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri ve ilgili mevzuatlar
hakkında eğitimler verilmektedir.
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•
•
•
•

İlgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
Kişisel veriler için alınan idari tedbirlerin yanı sıra, özel nitelikli kişisel verilerin
işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara veri güvenliği konularında düzenli eğitimler
verilmekte, bu verilerin işlendiği ve saklandığı ortamlarda ekstra güvenlik önlemleri
alınmakta, yetkisiz giriş çıkışlar engellenmekte, yalnızca yetkili kişinin erişimi
bulunmakta, kâğıt ortamında aktarımı gerekiyorsa evrak “gizlilik dereceli belgeler”
formatında gönderilmektedir.

6.3.

Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması

Birliğimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok
edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama
maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
a) Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler
Birliğimiz tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik
tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:
•
•
•

•

Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun
sistemler kullanılmaktadır.
Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.
Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik
önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk
teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir
biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
b) Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler

Birliğimiz tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari
tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:
•
•

Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda
eğitilmektedirler.
Birliğimiz tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler
sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun
olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı
kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve
kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer
verilmektedir.

6.4.

Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda
Alınacak Tedbirler

Birliğimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan
yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri
sahibine ve Kurul’a bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.
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Kurul tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, Kurul’un internet sitesinde veya başka bir
yöntemle ilan edilebilecektir.

7.

BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ
VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun kapsamında muhafaza edilen verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya
işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar
muhafaza edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kanun’un 7. maddesinde
düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talebiniz
doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve işbu
yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Finansal Kurumlar Birliği Kişisel Veri Saklama ve İmha
Politikası1 tarafından belirlenmiş olan koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale
getirilecektir.

8. BÖLÜM 8 – BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN
AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI
Birliğimiz, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını
kişisel veri sahibine bildirmektedir.
Birliğimiz Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi
kategorilerine aktarılabilir:
(i) Finansal Kurumlar Birliği üyelerine,
(ii) Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kuruluna,
(iii) Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
(iv) Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine
Veri
Aktarımı Tanımı
Yapılabilecek Kişiler
Üye
Birliğimizle arasında üyelik
ilişkisi bulunan tüzel kişi
temsilcisi gerçek kişiler
Yönetim
Kurulu/Sektör İlgili mevzuat
Temsil Kurulu
göre
faaliyetlerine
stratejilerinin
faaliyetlerinin

hükümlerine
Birliğimizin
ilişkin
ve denetim
tasarlanması

Veri Aktarım Amacı
Birliğimizin üyelerine sunmuş
olduğu ürün ve hizmetlerin
teminin sağlamak amacıyla
sınırlı olarak
İlgili mevzuat hükümlerine
göre
Birliğimizin
faaliyetlerine
ilişkin
stratejilerin tasarlanması ve
denetim amaçlarıyla sınırlı
olarak

Finansal Kurumlar Birliği Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na www.fkb.org.tr adresi üzerinde
ulaşabilirsiniz.
1
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konusunda yetkili olan
gerçek ve tüzel kişiler
Tedarikçiler
Birliğimizin faaliyetlerini
yürütürken
Birliğimizin
emir ve talimatlarına uygun
olarak sözleşme temelli
olarak Şirketimize hizmet
sunan
tarafları
tanımlamaktadır.
Hukuken Yetkili Kamu İlgili mevzuat hükümlerine
Kurum ve Kuruluşları
göre Birliğimizden bilgi ve
belge almaya yetkili kamu
kurum ve kuruluşları
Hukuken Yetkili Özel İlgili mevzuat hükümlerine
Hukuk Kişileri
göre Birliğimizden bilgi ve
belge almaya yetkili özel
hukuk kişileri

Birliğimizin tedarikçiden dış
kaynaklı olarak temin ettiği ve
Birliğimizin
faaliyetlerini
yerine getirmek için gerekli
hizmetlerin
Birliğimizin
sunulmasını
sağlamak
amacıyla sınırlı olarak.
İlgili kamu kurum ve
kuruluşlarının hukuki yetkisi
dahilinde talep ettiği amaçla
sınırlı olarak
İlgili özel hukuk kişilerinin
hukuki yetkisi dahilinde talep
ettiği amaçla sınırlı olarak

Birliğimiz tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda Politika’nın 2. ve 3. Bölümlerinde
düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir.

9. BÖLÜM 9– İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ
Birliğimiz sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki
ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek;
kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde
bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn. Kurabiyeler-cookie gibi) site içerisindeki
internet hareketlerini kaydedilmektedir.
Bazı Web Sitelerimiz bilgisayarınıza bir "cookie" (küçük bir metin dosyası) gönderir. Böylece,
bir dahaki ziyaretinizde bilgisayarınız tanınarak tekrar kaydolma zahmeti ortadan kalkar. Eğer
cookie’lerin bilgisayarınıza gönderilmesini istemiyorsanız, tüm cookie’leri bloke etmek ya da
bir cookie kaydedilmeden önce bir uyarıda bulunulması için İnternet Tarayıcınızın “Help”
(Yardım) dosyasına başvurun. Cookie’ler hakkında daha fazla bilgi için
www.cookiecentral.com adresini ziyaret edin.
Bilgi taramak, okumak ya da indirmek için Web Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, İnternet’e
girdiğiniz alan ve servis sağlayıcının adı, kullandığınız bilgisayarın İnternet Protokolü (IP)
adresi, Web Sitemize girdiğiniz tarih ve saat ve Web Sitemize doğrudan bağlandığınız web
sitesinin İnternet adresi gibi bazı “ziyaretçi bilgileriniz” toplanır ve saklanır. Bu bilgiler Web
Sitelerimizdeki trafiğin yoğunluğunu ölçmek ve Web Sitelerimizi daha faydalı hale
getirebilmek için kullanılır. Bir süre sonra bu bilgiler silinir.
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10.BÖLÜM 10 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU
HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
METODOLOJİSİ
Birliğimiz, KVKK’nIn 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine
bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir
ve Birliğimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine
gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak gerekli
kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir

10.1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
(6) KVKK 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,
(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller
Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı
dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 10.1.1.’de sayılan haklarını ileri
süremezler:
(1) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma,
planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
(2) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu
düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal
etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel
amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
(3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini
veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş
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kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat
faaliyetleri kapsamında işlenmesi.
(4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin
olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
KVKK’nın 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın
giderilmesini talep etme hakkı hariç, 10.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:
(1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için
gerekli olması.
(2) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin
işlenmesi.
(3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca,
denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya
kovuşturması için gerekli olması.
(4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin
ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahipleri bu bölümün 10.1.1. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini
www.fkb.org.tr adresinde bulunan “İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Başvuru Formu”nun
doldurulup Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Birliğe iletebileceklerdir. Bu formda
yapılacak başvurunun yöntemi de ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.
Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak
kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname
bulunmalıdır.
Kişisel Veri Sahibinin Kurul’a Şikâyette Bulunma Hakkı
Kişisel veri sahibi KVKK’nın 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın
yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Birliğimizin
cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün
içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

10.2. BİRLİĞİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ
10.2.1. Birliğimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi
Kişisel veri sahibinin, bu bölümün 10.1.3. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini
Birliğimize iletmesi durumunda Birliğimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz
gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Birliğimiz tarafından başvuru
sahibinden Kurulun belirlediği tarifedeki ücret alınacaktır.
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10.2.2. Birliğimizin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği
Bilgiler
Birliğimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına
ilgili kişiden bilgi talep edebilir.
Birliğimiz kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri
sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
10.2.3. Birliğimizin, Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı
Birliğimiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini
açıklayarak reddedebilir:
(1) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma,
planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
(2) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu
düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal
etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel
amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
(3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini
veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat
faaliyetleri kapsamında işlenmesi.
(4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin
olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
(5) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için
gerekli olması.
(6) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin
işlenmesi.
(7) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca,
denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya
kovuşturması için gerekli olması.
(8) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin
ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
(9) Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme
ihtimali olması
(10) Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
(11) Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
(12) Kanun uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması.
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11. DİĞER HUSUSLAR
İşbu Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve Birliğin internet sitesinde www.fkb.org.tr olmak
üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır.
İşbu Politika; Kanunda yapılan değişiklikler, Kurul kararları uyarınca ya da sektördeki ve
bilişim alanındaki gelişmeler gibi güncelleme yapılmasını gerekli kılan durumlarda ve/veya
ihtiyaç halinde güncellenir. Bu kapsamda yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve
değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda yer alan “Değişiklik Tablosu”na işlenir.
İşbu Politika ve güncelleme kapsamında Politika’da yapılan değişiklikler, Birliğin internet
sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.
DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU
Madde Numarası

Değişiklik Tarihi
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EK-1 TANIMLAR
Açık Rıza

: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür
iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme : Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun
geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme,
toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir
gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan Adayı
: Birliğimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da
özgeçmiş ve ilgili bilgilerini birliğimizin incelemesine açmış
olan gerçek kişiler
İş birliği İçerisinde : Birliğimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda
Olduğumuz
(iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız)
Kurumların
çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak
Çalışanları,
üzere, gerçek kişiler
Hissedarları
ve
Yetkilileri
Kanun/ KVKK
: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel
Verilerin : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
İşlenmesi
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü
işlem.
Kişisel Veri Sahibi
: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Üyeler ve çalışanlar.
Kişisel Veri
: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun
kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres,
doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.
Üye
: Birliğimizle arasında üyelik ilişkisi bulunan gerçek kişiler
Özel Nitelikli Kişisel : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya
Veri
diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği,
sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle
ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli
verilerdir.
Yönetim
: İlgili mevzuat hükümlerine göre Birliğimizin faaliyetlerine
Kurulu/Sektör Temsil
ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması
Kurulu
konusunda yetkili olan gerçek ve tüzel kişilerden oluşan Kurul.
Üçüncü Kişi
: Birliğimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari
işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını
korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan
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Veri İşleyen

Veri Sorumlusu

Ziyaretçi

üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. Kefil, Refakatçi, Aile Bireyleri
ve yakınlar)
: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel
veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin, Birliğimizin
verilerini tutan bulut bilişim firması.
: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,
verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi)
yöneten kişi veri sorumlusudur.
: Birliğimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla
girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler
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EK-2 KISALTMALAR
6698 sayılı Kanun

AB
Anayasa

Kurul
Kurum
Politika
FKB
Türk Borçlar Kanunu

Türk Ceza Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu.
: Avrupa Birliği
: 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası.
: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
: Finansal Kurumlar Birliği Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası
: Finansal Kurumlar Birliği
: 4 Şubat 2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan; 11 Ocak 2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu.
: 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu.
: 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan; 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu
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