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Katılım Sigortacılığı Derneği’nin tüzüğünü okudum. Derneğin tüzük, ilke ve amaçlarını kabul ettiğimi ve bu 
hususlara uyacağımı ve yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu taahhüt eder, üyeliğimin kabulünü arz ederim. 
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ VE KURUM POLİTİKASI 
 
 
Amaç 
 
Katılım Sigortacılığı Derneği, kişisel verilerin korunmasına ve bu hususlarda üyelerimiz, iş ortaklarımız 
ve çalışanlarımız ile diğer ilgililerin bilgilendirilmesine azami önem göstermektedir. Kurumumuzun bu 
konuya gösterdiği hassasiyetle, işbu kişisel verilerin toplanması, kullanımı, işlenmesi ve 3’üncü 
kişilerle paylaşımı hakkında bildirimi siz değerli üyelerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile diğer 
ilgililerin bilgilerine sunmamız gerekmektedir.  
 
Kişisel verilerin korunması politikası, üyelerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile potansiyel 
üyelerimiz ve ziyaretçilerimize uygulanmaktadır. Bu bildirim, kişisel verilerin muhafaza edilmesi, 
işlenmesi ve 3’üncü kişilerle paylaşılması amaçları ile bunların hukuki sebeplerinin, kişisel verilerin 
aktarılabileceği yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşların, kişisel verilerin toplanma yöntemleri ile 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğunuz hak ve yetkilerin 
bildirilmesiyle ilgilidir. 
 
Kişisel Verilerin Elde Edilme ve İşlenme Amaçları 
 
Siz değerli mürtebitlerimiz ile rabıtanın gereği iş ve hizmet akışını sağlayabilmemiz için bir takım 
kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi zaruret arz etmektedir. Paylaştığınız bu 
veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda ve denetiminde, kurumumuzca 
hizmet gayesi ile kullanılmaktadır. Kurumumuz, mürtebitlerine ait verileri işlerken hukuka ve 
dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemin kapsamı dışında kullanılmamasına, 
meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için 
gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat etmektedir. 
 
Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi ve Kurumlar 
 
Kişisel verileriniz, Dernekler Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ve sayılanlarla sınırlı 
olmamak üzere, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve tüzel kişileriyle, 
bankalar ve finans kuruluşlarıyla ve kurumumuz içerisinde kurum adına çalışan ve hareket eden 
çalışanlar ile paylaşılabilecektir. Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanabilecek 
ve işleyebileceklerdir. Bu veriler, sadece faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenecek olup 
kurumumuz ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı 
durumlarda silinecektir. 
 
Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Aktarılması 
 
Kişisel verileriniz internet sayfamız, başvuru formlarımız, iletişim kanallarımız ve kurum çalışanlarımız 
gibi kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.  
 
Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde 
düzenlenmiştir. Dernekler Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde kişisel verileriniz; Dernekler Dairesi 
Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve TSRSB başta 
olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara; 
faaliyetlerin yürütülebilmesi için hizmet alınan şirketler gibi özel kuruluşlara aktarılabilmektedir. 
 
 
 



Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Haklarınız 
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11’inci maddesi uyarınca haklarınız aşağıda 
sayılmaktadır; Kişisel verilerinizin; 
 

a. İşlenip işlenmediğini öğrenmek, 
b. İşlenmişse bilgi talep etmek, 
c. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, 
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek, 
e. Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek, 
f. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar 

çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini istemek, 
g. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin 

bildirilmesini istemek, 
h. Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun 

ortaya çıkmasına itiraz etmek, 
i. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep 

etmek. 
 
Tüm bu taleplerinizi imzalı bir dilekçe ile bilgi@katilimsigortaciligi.com adresi üzerinden 
gönderebilirsiniz.  
 
Kurumumuz, internet sitesine yapılan ziyaretler esnasında yukarıda bahsi geçen amaçlarla işlenecek 
verilerin toplanılması esnasında Çerezler kullanabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim 
dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) 
gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcı aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür. 
Kullanıcının siteyi ziyaret etmesi, işbu politika kapsamında çerez kullanımına onay verdiği anlamına 
gelmektedir. 
 
Saygılarımızla, 
 
Katılım Sigortacılığı Derneği 
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