
EMİR VARLIK’A HİTABEN İLETTİĞİNİZ TALEP VE ŞİKÂYETLERİNİZ KAPSAMINDA İŞLENECEK OLAN 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ SİZİ 

BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ:  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği Emir Varlık Yönetim A.Ş.’ ye 

(“Veri Sorumlusu” ve/veya “Emir Varlık”) ilettiğiniz tüm talep ve şikayetlerde, kimlik, iletişim bilgileri 

ve müşteri işlem bilgileri gibi şikayet içeriğinde yer verdiğiniz bilgiler, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir 

kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri niteliğindedir.  

Emir Varlık’a ilettiğiniz talep ve şikâyetlerinize ilişkin olarak gerekli işlemlerin yerine getirilmesini temin 

edebilmek ve size daha iyi hizmet sunabilmek amaçları başta olmak üzere, www.emirvarlik.com uzantılı 

internet sitemiz üzerinden paylaştığınız yahut internet sitesi kullanımınız nedeni ile çerezler aracılığı ile 

toplanan bilgileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki üçüncü kişilere açıklanmaz. Emir Varlık 

olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve 

hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam 

ettiğimizi, verilerinizin bütünlüğü ve güncelliğinin korunması için en üst düzeyde önlemler aldığımızı, 

ve destek ya da dış hizmet aldığımız ve/veya iş ortaklığı yaptığımız tüm kuruluşların, bilgi güvenliği ve 

gizlilik standartlarımıza uygun hareket etmelerini sağladığımızı belirtmek isteriz.  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 
Kişisel verilerinizin yapılan tarafınıza karşı yürütülen yasal işlemler ve internet şubemizdeki işlemleriniz 

için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel 

prensibimizdir. Bu çerçevede, tarafınızca Emir Varlık’a iletilen talep ve şikâyetler aracılığı ile fiziki 

ve/veya elektronik yollarla iletilen talep ve şikâyet dilekçeleriniz üzerinden ve/veya internet sitesinden 

ileteceğiniz talep ve başvurular içeriğinde yer verilen ve Emir Varlık tarafından elde edilen tüm kişisel 

verileriniz:  

• Emir Varlık’ın tabi olduğu ilgili mevzuatlardan doğan hukuki yükümlülüklerini yerine 

getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine 

dayalı olarak; talep ve şikâyetlere gerçekleşecek dönüşlerde kullanılmak üzere kimlik tespit 

ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, risk izleme ve düzenleyici-denetleyici otoritelere karşı 

raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve Varlık 

Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler 

Hakkında Yönetmelik hükümleri başta olmak üzere, Emir Varlık’ın varlık yönetim şirketi 

olarak faaliyeti kapsamında Emir Varlık’ın tabi olduğu tüm mevzuatlar gereği 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  

 
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Emir Varlık’ın meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; 

şikayetinize konu talebinizin değerlendirmeye alınması amaçları ile,  

 
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki 

sebebine dayalı olarak; şikayet yönetimi ile tüm yasal takip ve dava süreçleri başta olmak 

üzere, adlî ve/veya idari otoriteler nezdindeki süreçlerin yönetilmesi amaçlarıyla 

işlenebilecek ve yine yukarıda belirtilen hukuki sebep ve amaçlara dayanılarak, yalnızca 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu 

kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlar  ile kişisel verileri alma yetkisi bulunan 3. 

Kişi ile, kamu tüzel tüzel kişi ve otoritelere, Emir Varlık’ın ana hissedarına, idari ve/veya adlî 

mercilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde 

aktarabilmektedir. 



Emir Varlık’a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;  

I) İşlenip işlenmediğini öğrenme,  

II) İşlenmişse bilgi talep etme,  

III) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

IV) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

V) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

VI) KVKK' nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok 

edilmesini isteme,  

VII) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan 

işlemlerin bildirilmesini isteme,  

VIII) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

IX)  Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda 

belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 

belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Ek: Başvuru Formu  

AÇIK RIZA VE MUVAFAKAT 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak; Emir Varlık 

Yönetimi A.Ş. tarafından, KVKK kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, iş bu 

Aydınlatma Metnini okuduğumu, anladığımı ve onayladığımı, şikayet ve taleplerimin bildirilmesi 

esnasında tarafınızla paylaştığım bilgilerimin (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, E-posta, Adres, Doğum 

Tarihi ve Yeri, Medeni Durumu, Telefon Numarası, sağlık verisi, ceza mahkumiyeti gibi özel nitelikli 

kişisel verilerim, borç bilgisi vb.) şikayetimin ve/veya talebimin incelenmesi, sonuçlanması ve geri 

bildirimde bulunulması amacıyla işlenmesini, kaydedilmesini, kullanılmasını ve aktarılmasını 

onayladığımı, Şirket’in meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda kanunlarda öngörülen 

sürelere uymak kaydıyla kişisel verilerimin saklanmasını ve uygun şekilde imha edilmesini onayladığımı 

açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

 


