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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, gerçek bir kişinin kimlik ve iletişim bilgileri ile bu kişinin sahip 
olduğu varlıklara ve finansal ürünlere ilişkin bilgiler, bu kişinin risk ve getiri tercihleri ile yatırım alışkanlıklarına ilişkin bilgiler, 
finansal ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler, ses veya görüntü alınması yoluyla elde edilmiş bilgiler, ya da 
müşteri ile imzalanan sözleşmeler kapsamında edinilen, müşterinin kimliğini belirleyici veya belirlenebilir hale getirmeye 
yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır. 
 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında müşterilere sunulacak her türlü ürün ve hizmette ve müşterilere 
yönelik pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, gerçekleştirilecek her türlü işlemin sahibini/muhatabını belirlemek üzere 
bilgilerini tespit etmek, kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda 
gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, adli ve idari tüm yetkili mercilerce 
(mahkemeler, SPK, TSPB, MASAK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 
Şirketimizden talep edilen her türlü ürün ve hizmetleri yasal düzenlemelere ve piyasa teamüllerine uygun şekilde sunabilmek 
ve müşterilerle imzalanan sözleşmelerin gereğini yerine getirmek kişisel verilerinizin toplama, kaydedilme, depolama, 
koruma, sınıflandırma, güncelleme, paylaşma ve işleme amaçlarını ve gerekçelerini oluşturmaktadır. 
 
Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi, sözlü, yazılı veya  telefonla, internetle ve 
sair elektronik araçlar vasıtasıyla ya da yetkilendirdiği çalışanlarıyla doğrudan yüzyüze veya acenta kullanmak suretiyle 
yetkilendirdiği üçüncü şahıslar vasıtasıyla toplayabilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu, Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 
MASAK mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerini tespite ve yasal süreler 
dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme 
yükümlülüklerine uyum gereği kişisel veriler, sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, 
güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmekte veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda 
sayılan şekillerde işlenebilmektedir.  
 
Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz, gereğinde, Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat 
hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişilere, kurumlara, kuruluşlara, mahkemelere, SPK, MASAK ve bunlar gibi kişisel 
verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, ana hissedarımıza, ana hissedarımızın iştiraklerine, bağlı ortaklıklarına ve 
diğer grup şirketlerine, Şirket faaliyetlerimizi ve müşterilere sunacağımız hizmetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği 
yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 
 
6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız: 
 
Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7. 
maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü 
kişilere yukarıda belirtilen düzeltme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, işlenen 
verilerin analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi 
sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu ve bu kapsamdaki 
haklarınızın yürürlüğe giriş tarihinin 07.10.2016 olduğunu bildiririz. 
 
Mevzuat gereğince, yatırım kuruluşlarının müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri, 10 yıl süre ile 
saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, 
söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Böyle bir talepte bulunmanız halinde bu süre zarfında, 
kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı 
zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve tarafınızla herhangi bir ürün tanıtımı ya da pazarlaması için 
bağlantıya geçilmeyecektir.  
 
Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekteyiz. Sizlere 
sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte 
olduğumuzu bilgilerinize sunarız. 
 
 
 
Saygılarımızla, 

 


