
 
 

 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. EMEKLİ SANDIĞI VAKFI 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı (Vakıf) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerin 
işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel 
verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla hazırlanan 6698 sayılı “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) gereğince amacımız; kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki 
nedenleri ve haklarınız konularında sizi en doğru şekilde bilgilendirmektir. 

Vakfımız, kişisel verilerinizin Kanuna uygun olarak toplanmasını, saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğinin 
sağlanmasını temin etmek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. 

 

 
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amacı 

Kişisel verileriniz, Vakıf tarafından aşağıda açıklanan kapsamda Kanunun 4. maddesinde belirtilen ilkeler, 5. 
ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde toplanacak ve işlenebilecektir. 

 

 Vakfımızın tabi olduğu Kanun ve mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mahkemeler gibi 
resmi, idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine 
uyulması, 

 Vakfımız faaliyetlerinin Vakıf Senedimiz ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini, 

 Üyelerimize karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, 
yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair 
yükümlülüklere uymak, 

 Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet 
ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla sistemimizde kayıt altında 
tutulması, 

 Vakfımızın internet sitesinde üyelerimize ait özel nitelikli kişisel veri barındıran bilgilerin saklanması ve 
üyelerimizin siteye girişi ile birlikte kendilerine aktarılması, 

 Üyelerimize ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması, 

 Resmi makamlardan veya üyelerimizden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, 

Vakfımızın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi, 

 
Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı 

Kişisel verileriniz, Vakfımızın hukuki yükümlülükleri sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla 
paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz Kamu tüzel kişilikleri 
ve kurumları, talep gelmesi halinde talep konusu ile sınırlı olarak kanunen yetkili diğer resmi ve idari mercilere 
6698 sayılı Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. 

Ayrıca, Vakfımız üyesi olmanız nedeniyle kişisel verileriniz, Vakıf faaliyetlerimiz nedeniyle mevzuat 
çerçevesinde hizmet aldığımız üçüncü taraflar, kuruluşlar ile de paylaşılabilmektedir. 
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Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, başta Sosyal Sigortalar Kanunu olmak üzere, Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu gibi 
hukuki düzenlemelere dayanarak ve yasal mevzuat çerçevesinde Vakfımız tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla 
toplanmakta ve işlenmektedir. 
  

Kişisel Verilerin Saklanması 

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. 
  

Kişisel Verileri İşlenen İlgili Kişinin Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle 
iletmeniz durumunda Vakfımız, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. 
Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem 
ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Vakfımız 
tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nun bu 
ücretlerde değişiklik yapması halinde, Kurul’ un yayımlayacağı ücret tarifesi uygulanacaktır. 
  

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak; 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine 
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep 
etme, haklarına sahipsiniz. 

Başvurunuzda; 
  

 Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, 

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport 
numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, 

 Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, 

 Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, 

 Talep konunuzun, 
 
bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 
Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler 
hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Vakfın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı 
saklıdır.        
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Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Vakfımızın “Atatürk 

Mah. Alemdağ Cad. No:25 Kat:2-3-4 ÜMRANİYE/İSTANBUL” adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna aşağıdan 

erişebilirsiniz. 

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı emekli.sandigi@halkbank.com.tr posta adresine yapabilirsiniz. 

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve 

belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Vakıf tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların 

tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Vakıf kanuni haklarını saklı tuttuğunu 

beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz  ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek 

şekilde gönderilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No:25 Kat:2-3-4 ÜMRANİYE /İSTANBUL 

Tel: (0216) 633 70 00   Faks: (0216) 316 04 23   www.halkvakif.org 
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