
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANAN KİŞİSEL 

VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ ve AÇIK RIZA BEYANI 

İşbu aydınlatma metni 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 

10’uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır. 

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (Kuruluş) faaliyetleri kapsamında 

Kuruluşumuza bildirdiğiniz ve/veya çalıştığınız kurum tarafından Kuruluşumuza bildirilen kişisel 

verileriniz gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Kanun kapsamında Kuruluşumuz tarafından “Veri 

sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.   

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:   

Kuruluşumuz ile İngiltere-Londra merkezli Chartered Institute For Securities & Investment (CISI) 

arasında yapılmış olan iş birliği mutabakatı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası 

Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

çalışanlarından Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı’na sahip olanlara tanınan haklardan 

faydalanabilmeniz ve gerekli başvuruları yapabilmeniz amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar ve Aktarılma Amacı:   

Kişisel verileriniz;  

− İngiltere-Londra merkezli Chartered Institute For Securities & Investment (CISI)’ya 

Kuruluşumuzla yapılmış olan iş birliği mutabakatı çerçevesindeki işlemlerin yapılabilmesi 

amacıyla, 

− Yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara hukuki zorunlulukların yerine 

getirilmesi amacıyla, 

− Talep edilmesi halinde çalıştığınız kuruma başvuru süreçleri hakkında bilgi verilmesi amacıyla, 

aktarılabilecektir.    

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçla sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda toplanmakta ve 

kanuni süre içerisinde saklanmaktadır. 

Kanun’un 11’inci Maddesinde Sayılan Haklar: 

Kişisel verilerinizin Kuruluşumuz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kanun’un 11’inci maddesi 

uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin 

bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri 

bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla 

analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna 

aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız 

bulunmaktadır. 

 



Kuruluşunuzca hazırlanan ve yukarıda yer alan aydınlatma metnini okudum. Kuruluşunuz ile CISI 

arasında yapılmış olan iş birliği mutabakatı çerçevesinde şahsıma tanınan haklardan faydalanabilmem 

ve gerekli başvuruları yapabilmem için aşağıdaki formda yer alan kişisel verilerimin 6698 Sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanununun 9’uncu maddesi kapsamında Kuruluşunuz tarafından CISI’ya 

aktarılmasına; 

 

Onay veriyorum  

Onay vermiyorum 

 

Ad Soyad  : 

Çalışılan Kurum  :  

İmza   : 

Tarih   : 
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Booking Form 

- Turkey - 

Title  

Candidate No  

First Name  

Last Name  

Gender  

Date of Birth  

E-mail Address  

Contact Number  

Exam Title  

Language  

Exam Date (1st Preference)  

Exam Date (2nd Preference)  

Preferred Time (AM/PM)  

City (CISI's Turkey test centre is in Istanbul)  

 


