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Credit Suisse İstanbul Menkul Kıymetler A.Ş. (“Şirket”, “CSIMD”) olarak güvenliğinize önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel ver ilerin 

işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla düzenlenen 6698 sayılı 

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel veri lere 

hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve 

idari önlemleri almaktayız. 

 

Bu doğrultuda, KVKK uyarınca müşterilerimizin, çalışanlarımızın, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, işbirliğ i içinde 

olduğumuz kurumların çalışanlarının, ziyaretçilerimizin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması 

kapsamında bilgilendirilmeleri amacıyla işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni” düzenlenmiştir. 

 

a) Veri Sorumlusu 

 

Kişisel verileriniz CSIMD tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklandığı çerçevede kaydedilecek, saklanacak, 

güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan 

şekillerde işlenebilecektir.  

 

b) Şirketimiz Tarafından Toplanan Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

 

Şirketimiz tarafından müşterilerimiz, çalışanlarımız, potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, işbirliği içinde olduğumuz kurumların 

çalışanları, ziyaretçilerimiz ve üçüncü kişiler gibi taraflardan kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgi, özlük bilgisi, talep/şikayet 

yönetimi bilgisi, görsel ve işitsel bilgi, hukuki işlem bilgisi, lokasyon bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, fiziksel mekan güvenliği bilgisi, 

ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi ve taşıt bilgisi kategorilerinde kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri 

toplanabilmektedir. 

 

KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, CSIMD tarafından; 

 

 Yasal ve idari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak, 

 Sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi için zorunlu olan hususları yerine getirmek, 

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Borsa İstanbul (“BIST”), 

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”), İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 

(“Takasbank”), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (“TSPB”), Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, İŞKUR 

gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgileri ve İş Sağlığı ve Güvenliği kayıt, takip ve izleme 

sürecini yürütmek için gereken bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek, 

 Operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi için dışarıdan hizmet sağlamak,  

 İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde, işe alım süreçlerini yürütmek, başvuruları değerlendirmek, çalışan adaylarıyla 

iletişime geçmek ve başvuruları sonuçlandırmak, 

 Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek, ücret politikası ve yan haklarla ilgili 

süreçleri yürütmek, 

 Şirket ana sözleşmesinde belirtilen ticari faaliyetlerin, işlerin ve yönetim faaliyetlerinin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun 

olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılmasını ve faaliyetlerin yürütülmesini sağ lamak, 

 Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşteri ilişkileri yönetim sürecini yürütmek, müşteri 

memnuniyetine yönelik aktiviteleri yürütmek ve ofis binasını ziyaret eden ziyaretçilere destek sağlamak,    

 Çalışanlar, ofis binası ve varlıkların korunması, güvenliğin sağlanması ve bu kapsamda anti sosyal ve suç oluşturan 

davranışları tespit etmek ve engellemek, 

 Çalışanlar ve Şirket ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki, teknik ve fiziki güvenliğini sağlamak, acil durum yönetimi 

süreçlerini yürütmek, 

 Şirket ile iş ilişkisi içinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile irtibat sağlamak, organizasyon ve etkinlik yönetimi ile kurumsal 

iletişim faaliyetlerini yürütmek,  

 Finans ve/veya muhasebe ile hukuki işlemleri takip etmek, 

 Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak amaçlarıyla kişisel veriler işlenebilecektir. 



                                         KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

                                                                                                             KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ 

 

 
 

c) Yukarıda Belirtilen Amaçlarla Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar  

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 

sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; BDDK, 

SPK, BIST, MKK, MASAK, Takasbank, TSPB, SPL, İŞKUR gibi kamu tüzel kişileri ve düzenleyici otoriteler; bakanlıklar, yargı 

mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları; Şirketimiz çalışanları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri; ana hissedarımız, 

grup şirketleri, bağlı şirketler, yedieminler ve/veya vekilleri; yatırım hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere 

hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve açık rızanızın 

bulunduğu diğer 3. Kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 

aktarılabilecektir. 

 

d) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 

Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak, CSIMD tarafından sağlanan hizmet ve CSIMD’nin faaliyetlerine bağlı olarak değişken lik 

gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, CSIMD ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, 

elektronik posta adresleri, müşteri kayıt formları ve benzeri vasıtalarla, diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve 

kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde toplanabilir.  

 

CSIMD ofis binasında, çalışan, bina ve varlıkların korunması, güvenliğin sağlanması ve bu kapsamda anti sosyal ve suç oluşturan 

davranışların tespiti ve engellenmesi amacıyla kapalı devre kamera kayıt sistemi (CCTV) ile görüntü kayıtları alınmakta olup, bu 

kayıtlar 30 gün süreyle saklanmaktadır. 

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler ile 5 ve 6. maddelerinde belirtilen açık rıza, kanunlarda açıkça 

öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, 

kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak, işbu Aydınlatma Metni’nin (b) 

bölümünde sayılan amaçlar için hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun 

koşullarda toplanmakta, işlenmekte, aktarılmakta ve saklanmaktadır. 

 

e) Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı  

 

KVKK’nın 9. Maddesi uyarınca, CSIMD’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, 

yatırım hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve insan kaynakları politikalarının 

yürütülmesinin temini amaçlarıyla, hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar, ana hissedarımız, grup şirketlerimiz, bağlı 

şirketler, yedieminler ve/veya vekilleri ile, açık rızanız var ise veya açık rızanız olmamasına rağmen, KVKK’da düzenlenen hükümler 

çerçevesinde, yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere 

aktarabilecektir. 

 

f) KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız  

 

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve 

amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse 

düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. 

kişilere yukarıda sayılan d) ve e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz 

edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 
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KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi 

tespit edici belgeler ile birlikte, https://www.credit-suisse.com/tr/en/investment-banking/financial-regulatory/turkey-

financials.html?=reload adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru 

Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak; 

 

Islak imzalı bir nüshasını “Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. Levazım Mahallesi, Koru Sokak No:2 Zorlu Center, Terasevler 

No:61, 34340 Beşiktaş İstanbul” adresine şahsen elden teslim edebilir, noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla 

gönderebilir, Güvenli elektronik imza ile imzalayarak, “list.csimd@credit-suisse.com” adresine e-posta ile iletebilir, ya da Kayıtlı 

Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, “csimd.uyum@hs03.kep.tr” KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

 

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine 

getirilmesini teminen CSIMD tarafından yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen 

tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır. 

 

Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir 

sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin 

gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla CSIMD’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından 

alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan CSIMD’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yer alan istisna hallerinde CSIMD’nin, açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme 

hakkı mevcuttur. 
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