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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, bu Aydınlatma Metni ile, kişisel 

verilerinizin toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel 

verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınıza aydınlatma ve bilgilendirme yapılması 

amaçlanmaktadır.   

TurkishBank A.Ş.(“TurkishBank”) tarafından kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, 
özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, veri sorumlusu sıfatı ile  işlemektedir. 

Kişisel verilerin işlenmesi, verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 

değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale 

getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her 

türlü işlemi ifade etmektedir.                                      

Kişisel Verilerinizin Toplanması 

Kişisel Verileriniz TurkishBank tarafından beyanlarınız üzerine Genel Müdürlük, TurkishBank Şubeleri, 

İnternet Bankacılığı, Müşteri Destek Hattı vb. kanallar aracılığı ile fiziki veya elektronik ortamlardan, 

yasal mevzuat sınırları içerisinde TurkishBank’ın sistem entegrasyonları (Kimlik Paylaşım Sistemi, 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi vb.)çerçevesinde ve destek hizmetleri veren, iş ortaklığı bulunan 

kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplanmaktadır.  

Kişisel verileriniz 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında faaliyetlerimizin  

sürdürmesine yönelik olarak açıkça öngörülen hallerde, tarafınız ile bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak kişisel veri işlemesinin gerekli olduğu durumlarda, veri sorumlusu 

olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olarak öngörülen hallerde, bir hakkın 

tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda, tarafınızın temel hak 

ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması veya açık rızanızın temin edilmesi durumunda toplanmakta ve işlenmektedir. Bu veriler 

ilgli mevzuat gereğince öngörülen süreler içerisinde saklanmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi 

TurkishBank özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerinizi bankacılık 

faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile tarafınıza sunulacak her bankacılık ürün ve hizmetlerinde 

kullanılmak, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama 

ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, tarafınızla imzalanan her sözleşmenin gereği gibi ifa edilmesi, 

güvenlik, suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerinizi yerine getirmek vb. amaçlar ile işlenmektedir.  
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Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması 

TurkishBank, kişisel verilerinizi bankacılık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yurt içi iştirakleri veya 

TurkishBank Grubu bünyesinde bulunan Banka ve kurumlar, iş ortakları ve tedarikçileri ile kanunen 

yetkili kılınmış kamu tüzel kişiler, özel kişiler ve adli makamlar ile paylaşabilecektir. 1  Bahse konu 

paylaşımlar neticesinde kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında yukarıda belirtilen yasal amaçlar 

çerçevesinde işlenebilecektir.  

KVKK 11 inci Maddesi Uyarınca Haklarınız 

KVKK’nın 11 inci maddesi uyarınca haklarınız aşağıda sayılmaktadır;  

i. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

ii. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

iii. kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
iv. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
v. kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
vi. mevzuat ile öngörülen hallerde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
vii. kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
viii. işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ix. kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 

giderilmesini talep etme. 
 

KVKK ilgili düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için şubelerden veya 
internet sistesinden temin edebileceğiniz “Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılması Formu”nu 
imzalayarak bizzat şubelere bırakabilir ya da iadeli taahhütlü olarak şubelere gönderebilirsiniz.  

 

 

TURKISHBANK A.Ş. 

                                                           
1 TurkishBank ve TurkishBank Grubu güncel listesine www.turkishbank.com adresinden ulaşabilirsiniz. 
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