
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AÇIK RIZA 
BEYANI 
  
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir 

gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun 

kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri 

sahibinin açık rızası gerekmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

kapsamında, TARSUS TİCARET BORSASI’ne tarafımca sözlü/ yazılı ve/veya elektronik 

ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere 

aşağıda detayları verilen her türlü kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yasadaki esaslar 

çerçevesinde TARSUS TİCARET BORSASI tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, 

paylaşılmasına, işlenmesine ve saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve 

taahhüt ederim. 
  

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad- soyad, 
T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, 
cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi 
numarası, SGK numarası, kredi kart bilgileri, imza bilgileri, taşıt plakası vb. bilgiler, 

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP 
adresi gibi bilgiler, 

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış 
sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi 
kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar, 

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera 
kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri 
içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler, 

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 
şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 6. Maddesinde belirtilen 
veriler (örn. Kan grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler vb. 

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; TARSUS TİCARET BORSASI’ ne yöneltilmiş olan her türlü 
talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler, 

  
TARSUS TİCARET BORSASI Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkında 

yukarıdaki Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve anladım. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Borsamız, üyelerine ve/veya web sitesi ziyaretçilerine ilişkin kişisel veriler bakımından 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına 
sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca üyelerin ve/veya web sitesi 
ziyaretçilerinin Borsa tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme 
faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir. 
Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının 
karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Borsa tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi 
için üyelerimizin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen 
süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri 
sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen 
temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.Bu kapsamda üyelerin ve ziyaretçilerin 
kişisel verileri Borsa tarafından 5174 sayılı kanun ve ikincil mevzuatlarına uygun olarak 
işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; üyelere yönelik içerik ve uygulamaların 
oluşturulması, Borsa üyeleri ve iş ortakları tarafından Borsa üye ve ziyaretçilerine 
Borsa web sitesinde ve/veya Borsa’dan bizzat fiziki hizmet alırken faydalanabilecekleri 
uygulama ve araçların sunulması, ve bu uygulamaların Üye ve ziyaretçi ihtiyaçlarına 
göre kişiselleştirilmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve borsa içi 
raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üye memnuniyeti 
aktivitelerinin planlanması ve icrası, Borsa’nın sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin 
beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere 
önerilmesi ve tanıtılması ile üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası 
amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Borsa’nın uygulama ve/veya 
hizmetlerinin uygulama ve tanıtım süreçlerinin planlanması ve icrası, Borsanın 
sunduğu uygulama ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması 
süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üye’nin ve/veya web sitesi 
ziyaretçisinin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik 
olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir. 
 


