KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ
I. AMAÇ
Bu yönetmelik;
-Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Vakıf Yatırım Ortaklığı” veya “Şirket”) olarak, iş
ortaklarımızın, pay sahiplerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak, staj yapmak
veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki
tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak,
-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun / KVKKn)’nun 11 inci maddesinde,
herkese, veri sorumlusu olarak Şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip
işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme ve söz konusu
Kanun maddesinde sayılan diğer konularda başvuru yapabilmesine yönelik kişisel veri işleme
faaliyeti konusundaki kural ve politikalarımızı açıklamak ve veri sahiplerini bilgilendirerek
şeffaflığı sağlamak ,
amacıyla hazırlanmıştır.
II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Şirketimizin tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak;
Ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce (SPK,TSPB,SPL,TAKASBANK,BDDK, TCMB, MASAK, TBB,
vs.) yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili
olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama,
raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi,
Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin
kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi ve
faaliyetlerimizin gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi,
gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimizce yukarıda
belirtilen sebepler ile elde edilmiş/edilecek ya da Şirketimizle paylaştığınız / paylaşacağınız
şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda
öngörülen şekillerde Şirketimizce işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan
yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi,
açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini
bilgilerinize sunarız.
III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA
AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR
Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya
söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve
işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (SPK,TSPB, SPL, BDDK, TCMB,

MASAK, TBB , TAKASBANK , adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler)
başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73/4. maddesi
kapsamındaki finansal kuruluşlar, grup şirketi içerisindeki dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı
iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, Şirketimizce hizmet / destek / danışmanlık alınan ya
da işbirliği yapılan ya da proje / program / finansman ortağı olunan
yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu / özel kurum ve kuruluşlar, bankalar, fonlar, şirketler ve
sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.
IV.KVKK’NIN “İSTİSNALAR” BAŞLIKLI 28. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HALLER SAKLI
KALMAK KAYDIYLA, ANILAN KANUN’UN 11. MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLUNAN
HAKLAR
Veri Sorumlusu olarak Şirketimize başvurarak;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
haklarına sahip bulunmaktasınız.
V. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU
Veri sorumlusu olarak Şirketimize; bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak
veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Veri sorumlusu Şirketimiz
başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca
belirlenen ve aşağıdaki maddelerde yer verilen tarifedeki ücret alınabilir. Veri sorumlusu
olarak talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı
olarak veya elektronik ortamda bildirebiliriz. Başvurunun veri sorumlusu olarak Şirketimiz
hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. Kişisel verisi işlenen gerçek
kişiler, veri sorumlusu olarak Şirketimize başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu
haktan yararlanabileceklerdir. Bu çerçevede, verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK kapsamında
veri sorumlularına Türkçe dışında başka bir dilde yapacakları başvurular dikkate
alınmayabilecektir.
VI.BAŞVURU YÖNTEMLERİ
Verisi işlenen gerçek kişiler veri sorumlusu olarak aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize başvuru
yapabilecektir:
1- Yazılı olarak veya,
2- Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,

3- Güvenli elektronik imza,
4- Mobil imza,
5- İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna veya temsilcisine daha önce bildirilen ve veri
sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya,
6- Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla.
Bu çerçevede, ilgili kişinin KVKK kapsamında yapacağı başvuruda, KEP dışında alalede bir eposta adresini kullanması durumunda bu e-posta adresinin ilgili kişi tarafından Şirketimize
daha önce bildirilen ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı olan bir e-posta adresi olmasına dikkat
edilmesi gerekmektedir.
VII. BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER
İlgili kişilerin veri sorumlusu olarak Şirketimize yapacakları başvurularda aşağıdaki bilgilere
yer verilmesi zorunludur:
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport
numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu.
VIII BAŞVURULARDA VERİ SORUMLUSUNCA ALINABİLECEK ÜCRETLER
Veri sorumlusu olarak Şirketimizin KVKK kapsamında alacağı başvurularda yer alan
talepleri ücretsiz olarak sonuçlandırması esas olmakla birlikte işlemin ayrıca bir maliyet
gerektirmesi hâlinde, Tebliğ’in 7 nci maddesine göre aşağıdaki ücretler alınabilecektir:
1- Başvuruya yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup On
sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.
2- Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, kayıt
ortamının (CD, flash bellek) maliyetini geçmeyecek bir ücret alınacaktır.
Başvurunun, veri sorumlusu olarak Şirketimiz hatasından kaynaklanması hâlinde ise alınan
ücretin ilgili kişiye iadesi yapılacaktır.
IX VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ
Şirket, hukuken daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği
durumlar hariç olmak üzere, kişisel verileri yalnızca işbu yönetmelik’te belirtilen amaçların
gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre boyunca muhafaza eder. Saklama süresi sona eren kişisel
veriler, KVK Kanunu’nun 7’inci maddesi çerçevesinde Şirket tarafından silinir, yok edilir veya
anonim hale getirilir.
Bu yönetmelikte yer almayan her hususta ilgili “ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu” hükümlerine ve alt mevzuatına başvurulur.

