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AKBANK EMEKLİLERİ DERNEĞİ  

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN 

ÜYE VE FAHRİ ÜYE AYDINLATMA METNİ 
 
AKBANK EMEKLİLERİ DERNEĞİ (“AKEMDER” veya “DERNEK”) olarak; Kişisel Verilerinizin 

güvenliği hususuna büyük önem vermekte ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu 

doğrultuda Veri Sorumlusu sıfatıyla bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veriniz, 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak yasal sınırlar çerçevesinde işlenmekte, 

saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, 

veri işleme, ilgili kişi ve veri sorumlusu kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. 

İşbu Aydınlatma Metni, AKEMDER üyelerine ve fahri üyelerine yönelik KVKK kapsamında 

“Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi” doğrultusunda hazırlanmış olup, kişisel verilerin 

korunması konusunda bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.   

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ 

Veri Sorumlusu Dernek Unvanı : AKBANK EMEKLİLERİ DERNEĞİ 
Telefon Numarası  : +90 0(212) 327 65 37-38 

E-Posta     : akemdermerkez@hotmail.com 

Adres : Sinanpaşa Mah. Beşiktaş Cad. 23 Kat:6 Beşiktaş/ İstanbul 
 

1. Kişisel Veriler Ve İşlenme Amaçları: 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Genel İlkelerini içeren 4. Maddesi kapsamında, hukuka ve 
dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için 

işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri 

amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı olarak kategori edilen kişisel verileriniz 
aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir: 

 

 

Kimlik Verisi : Ad, soyadı, anne adı, baba adı, doğum tarihi, doğduğu yer, 
cinsiyet, medeni durumu, uyruğu, T.C. kimlik kartı üzerindeki 

bilgileri (kimlik no, seri no, cüzdan numarası ile sıra no, cilt no, 

kayıt no, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe/köy/mahalle, verildiği yer, 
veriliş sebebi, veriliş tarihi, mensup olunan din bilgisi), fotoğraf. 

İletişim Verisi : Adres bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, cep telefonu, iş 

telefonu, numarası bilgileriniz. 

Finansal Veri : Iban Bilgisi, banka şubesi, hesap no, dekont, fatura ve diğer mali 
veriler 

 

Hukuki İşlem : adli ve idari makamlarla yazışmalar  

 

Fiziksel Mekan Güvenliği : Kamera kayıtları, 

 

İşlem Güvenliği : IP adres bilgileri, şifre ve parola bilgileri. 

 

Görsel ve İşitsel Veri 

 

: Fotoğraf, kamera kayıtları 

Biyometrik Veri : Fotoğraf 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Dernek Üyeliği, emekli sicil no bilgileri. 
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Kişisel Verileriniz; Üyelik başvurularının alınması, üyelik aktivasyonu ve üyelerimize ait bilgilerin 
doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması, üyelerimizle iletişim kurulması, üye talep ve şikayetlerinin 

takibi ile yanıtlanması ve üyelere Dernek yayınlarının, duyurularının gönderiminin sağlanması, 

Derneğimizin faaliyetlerinin yürütülmesi ile toplantı, konferans, seminer, gezi gibi etkinliklerin 

planlanması ve yürütülmesi ile bunlar hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi ile üyelerimize bu 
etkinliklerden yararlanma olanaklarının sağlanması, Dernek’in genel kurul toplantıları, yönetim 

kurulu toplantıları ve diğer üye toplantıları gibi Dernek üyeleri veya temsilcilerine yönelik 

etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi, Derneğimizin ve/veya 
üyelerimizin, dernek faaliyet ve etkinliklerinin tanıtımı ve duyurulması da dahil olmak üzere tanıtım, 

reklam, duyuru ve benzeri amaçlarla kitapçık, broşür, dergi, gazete gibi basılı veya basılı olmayan 

belgelerin hazırlanması, Derneğe ait web sitesi ve facebook gibi sosyal medya hesapları vasıtasıyla 
duyurulması ve üyelerle paylaşılması, Derneğin duyurmak istediği etkinlikler veya üye vefat haberleri 

için Dernek üyelerine bildirimde bulunulabilmek amacıyla elektronik ileti gönderilmesi, Yasal 

mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, 

Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şekilde dernek defter ve kayıtlarının 
oluşturulması ve muhafazası, Dernek tüzüğünde yer alan amaç ve faaliyetlerimizin mevzuata uygun 

yürütülmesini sağlamak, Talep / Şikayetlerin Takibi, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve 

diğer sair mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek, Yetkili ve görevli 
kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, Üye Finans ve 

Muhasebe İşlerinin Yürütülmesinin sağlanması, Dernek üye giriş aidat kesintilerinin yapılarak 

aidatların alınması, etkinlik, kongre, seminer, gezi gibi etkinliklere katılım bedellerinin alınması ve bu 
doğrultuda üyeler adına alındı, dekont vb. ödeme belgelerinin düzenlenmesi, Yasal yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi hususunda mahkeme ve diğer adli ve idari makam yazışmalarının yapılması, yetkili 

ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek ve 

aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, Fiziksel mekân güvenliğinin 
sağlanması, iç denetim, merkezi kontrol, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi, Bilgi 

güvenliği, bilgi işlem kayıt, sistem kullanıcı tanımlama, kişiye ait işlem verilerinin Dernek sistemlerine 

girişi, Üyelerimizin kullanıcı adı ve şifresi kullanarak giriş yaptığı veya yapabileceği Derneğimize ait 
web sitesinde yer alan kişisel verilerinin, tercihler, işlemler ile gezinme süresi ve ilgili diğer detayların 

elde edilen diğer verilerle birlikte üye/ziyaretçi etkileşiminin, uygulama performansının 

ölçümlenmesi, Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, Dernek faaliyetlerinin yayınlanması ve 

tanıtımı, Derneğimize ait web sitesi ve facebook vs. sosyal medya hesaplarının oluşturulması, 
güncellenmesi ve yönetilmesi, Dernek kayıt işlemlerinin yapılması, Derbis kaydı yapılması, Dernek 

üyeliğinin gerçekleştirilmesi, Faaliyetlerin ilgili Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve devamı amaçlarıyla 

işlenmektedir. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 

Kişisel verileriniz, Dernek işleyiş süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve ayrıca aşağıda belirtilen amaçlarla; 

KVKK 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları çerçevesinde sınırlı olarak ve 
kanunlarda öngörülmesi halinde ilgili mevzuat gereği resmi makamlara, özel hukuk kişilerine ve ayrıca 

AKEMDER tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü şahıs/kurumlara aktarılabilmektedir: Buna göre, 

 

a. Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri 

yerine getirmek amacıyla yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına,  
b. Üyeler için hazırlanan, broşür, gazete, dergi gibi basılı veya basılı olmayan yazılı veya elektronik 

belgelerin oluşturulması, hazırlanması, basımı amaçlarıyla hizmet alınan üçüncü kişilere, 

c. Derneğe ait web sitesi ve derneğin facebook vs. sosyal medya hesaplarının oluşturulması ve 
güncellenmesi amaçlarıyla hizmet alınan üçüncü kişilere, 

d. Dernek tarafından düzenlenen veya diğer kurum ve kuruluşlarla yapabileceği işbirlikleri çerçevesinde 

düzenlenebilecek etkinlik ve faaliyetlerin planlanması ve icrası amacıyla işbirliği yapılan ve/veya bu 

amaçlarla hizmet alınan üçüncü kişilere,  
e. Dernek tarafından hediye, kitapçık, dergi vb. belge ve ürünlerin gönderilmesi amacıyla yurtiçinde 

hizmet alınan kargo şirketlerine, 

f. 3.şahıs veya kurumlarla olan ve aramızda doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak 
kullanılmak amacıyla, her türlü yargı makamına, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz ve 

avukatlara, 
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g. Sözleşmeye dayalı İş faaliyetlerinin yürütülmesi/Denetimi ve faaliyetlerin mevzuata uygun 
yürütülmesi amaçlarıyla, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız 

üçüncü kişilere, danışman ve müşavirlerine, 

h. Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi kapsamında çeşitli raporlar verdiğimiz Dernek yönetim 

kurulu üyelerine, 
i. KVKK kapsamında Veri Sorumlusu olarak verdiğimiz talimatlar çerçevesinde Veri işleyenlere, 

j. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, sınırlı olarak Sözleşmeye dayalı hizmet alınan 

tedarikçilere, 
k. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla muhasebe sürecini yürütmek üzere anlaşmalı 

Mali Müşavirlik firmasına, aidat kesintilerinin yapılmasını teminen bankalara, 

l. Mevzuata bağlı Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi kapsamında çeşitli raporlar ve bilgi 
vermek amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Dernek yönetim 

kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerine 

m. Faaliyetin getirdiği yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla diğer kamu kuruluşlarına 

n. Derneğin sosyal medya hesabında, internet sitesinde ve basın bültenlerinde, Dernek faaliyetlerinin 
tanıtımı ve üyelerin bilgilendirilmesi amaçlı olarak paylaşılabilecektir. 

 

KVK Kanunu Madde 5 ve 6 da tanımlanan hukuki şartlar ve diğer kanunlarda öngörülmesi kapsamında 
aktarılabilmektedir.  Bu maddeler aynı zamanda veri aktarmanın hukuki gerekçelerini oluşturmaktadır. 

 

Kişisel verileriniz KVKK Mad. 28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü 

olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.  

Kişisel verilerin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde ayrıca açık rıza alınacaktır. 

Verilerinizin işlendiği yeni süreçler ve yeni aktarım alıcıları için tarafınıza ek bildirimler yapılarak 

bilgilerinizin güncellenmesi sağlanacaktır.  

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri 

 

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ile kastedilen, 

aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme 

şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.  

Kişisel verileriniz; Dernek’e üyelik başvurusu esnasında fiziki olarak veya DERBİS sistemine tarafınızca 

sunulan veya www.akemder.org.tr adresindeki Dernek web sitesi üzerinden doldurulan üye giriş formu ve 

Dernek Tüzüğü kapsamında Dernek’e üyelik ile ilgili fiziki olarak sunulan veya elektronik ortamda 

aktarılan belgeler vasıtasıyla, ayrıca Dernek ile yapılan çeşitli iletişimler kapsamında (telefon veya 

elektronik posta ile Dernek ile iletişime geçmeniz gibi) Dernek yetkililerine verilen bilgiler, 3.kişilerin 

ulaşımına açık kaydettiğiniz aleni bilgi kayıtlarınız, başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer 

alan kişisel verileriniz, dilekçe ve başvurularınız, hukuki tebligatlar, derneğimiz ile yapılan yazışmalarınız, 

KVKK Mad.11 kapsamında Derneğimize yapılan başvuru bilgileri, Derneğin iş takibini gerçekleştirmesine 

yönelik meşru menfaati gereği,  Derneğin lokal güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve 

meşru menfaati gereği, lokal ve merkez binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla sözlü veya yazılı 

olarak veya elektronik ve fiziksel ortamlarda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-a  

“Kanunlarda öngörülmesi”, Mad. 5/2-c : “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, Mad. 5/2-ç “Veri 

Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, Mad.  5/2-e: “Bir hakkın 

tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Mad.  5/2-f maddesinde belirtilen 

“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için 

zorunlu olması” hukuki sebepleriyle ve özel nitelikli verilerinizle ilgili olarak açık rıza alınmak suretiyle 

toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır.  

Üyelik süresince Derneğimiz etkinliklerine, genel kurul, gezi, seminer vb. faaliyet ve toplantılara katılım 

halinde video, fotoğraf gibi görsel ve işitsel verileriniz toplanmaktadır. 
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Derneğimizde geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri 

toplanmamaktadır. 

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Şekli 

Kişisel veri sahipleri, KVKK madde 11 kapsamında, AKEMDER’den; 

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

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

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

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

f. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme, 

g. “e” ve “f” maddelerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 

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

i. Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep 

etme haklarına sahiptir. 

5. KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için;  
 

Başvurunuzu Sinanpaşa Mah. Beşiktaş Cad. 23 Kat:6 Beşiktaş/ İstanbul adresine bizzat teslim 

edebilir, noter kanalı ile gönderebilir veya ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen 
ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kanalıyla iletebilirsiniz. 

Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. 

İşlemin AKEMDER için ayrıca bir maliyet oluşturması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Talebin reddedilmesi 

halinde, red nedenleri veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. 


