
İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ 
 

1. AMAÇ VE KAPSAM 
 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (“TSKB” veya “Banka”) olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere 
temel hak ve özgürlüklerinizin korunmasına önemsediğimizi ve bu kapsamda verilerinizin gizliliği ve 
güvenliğini sağlamak için azami ölçüde güvenlik tedbirlerini aldığımızı beyan ederiz. 
 
İşbu Aydınlatma Metni, http://www.skdturkiye.org/esit-adimlar/hakkimizda adresinde yer alan İletişim 

Formu (“İletişim Formu”) aracılığı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında 

tarafımızca işlenen kategorik bazdaki kişisel verileri, bunların toplama yöntemleri, işlememesinin hukuki 

sebepleri ve amaçları, aktarımı ve aktarım amaçları ile veri sahibi gerçek kişilerin haklarına yönelik olarak 

şeffaf bir şekilde bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır.  

2. VERİ SORUMLUSU / VERİ İŞLEYEN  
 
KVKK ve işbu Aydınlatma Metni kapsamında; kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, 
veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.  
(“TSKB”) “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir.  
 
Kişisel verileriniz, TSKB’nin vermiş olduğu yetkiye dayalı olarak, TSKB adına “Veri İşleyen” sıfatını haiz Argos 
Film Turizm Ltd. Şti. tarafından işlenmektedir.   
 

Veri Sorumlusu TÜRKİYE SINAİ 
KALKINMA BANKASI A.Ş. 

 Veri İşleyen ARGOS FİLM TURİZM LTD. ŞTİ 

Adres Meclisi Mebusan Cad. 81 
Fındıklı 34427 İstanbul 

Adres Acıbadem Mah. Çeçen Sok. 
Akasya Evleri Sitesi, A Blok No: 
25 A, D: 150, Üsküdar/İstanbul 

Telefon 
Faks 

+90 (212) 334 50 50  
+90 (212) 334 52 34 

Telefon 
Faks 

05457191919 

E-Posta kvkbasvuru@tskb.com.tr E-Posta Neslihan_muradoglu@yahoo.c
om 

Mersis 
Sicil No 

1879003330900013  
15159-42527 

Mersis 
Sicil No 

0074-0013-8760-0017 
 

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ 
  
Bankamız tarafından İletişim Formu’nu dolduran kişilere ait; Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi kategorilerinde 
yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir.   
 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 
 
Kişisel verileriniz, tamamen otomatik olan bir yöntem olan İletişim Formu’nun tarafınızca doldurulması ile 
Veri İşleyen tarafından elde edilmekte ve toplanmaktadır. 
 
Kişisel verileriniz, KVKK’nın md. 5/2-(e) bendi uyarınca İletişim Formu aracılığı belirtmiş olduğunuz 

mesajlarınızın cevaplanması ve bu yöndeki haklarınızın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 

işlemenin zorunlu olması ile sebebiyle elde edilmekte ve toplanmaktadır. 

 

http://www.skdturkiye.org/esit-adimlar/hakkimizda


 

Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 

  

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ 
 
Kişisel verilerinizi, belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olarak, amacın gerçekleşmesini temin edecek 
ölçüde KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen işleme şartlarına (hukuki sebep) dayanarak işlemekteyiz. 
   

KATEGORİLER İŞLENME AMAÇLARI HUKUKİ SEBEP 

Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad) 
 
İletişim Bilgisi (Mail) 

• İletişim Formu’nda iletmiş olduğunuz 

mesajlarınızın Bankamız kayıtlarına alınarak 

değerlendirilmesi ve yanıtlanması;  

• KVKK m.5/f.2-(e) - Bir 
hakkın tesisi, kullanılması 
veya korunması için veri 
işlemenin zorunlu olması 

 
6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AMACI 
 
İletişim Formu aracılığı ile elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, Veri İşleyen tarafından Veri 
Sorumlusu’na aktarılanlar hariç olmak üzere, herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır. 
 
7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 
 
KVKK’nın 11. maddesi ile düzenlenen haklarınızı kullanmak için 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesinde 
belirtilen usule uygun olmak kaydı aşağıdaki yöntemlerle Veri Sorumlusu’na başvurabilirsiniz.  
 

• Meclisi Mebusan Cad. No:81 Fındıklı 34427 Beyoğlu- İstanbul adresinde bulunan Bankamız 

genel müdürlüğüne kimliğinizi tespit etmeye elverişli belgelerle birlikte ibrazı ile bizzat;  

• Noter marifetiyle genel müdürlük adresimize yapılacak bir bildirimle, 

• http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/verisahibibasvuruformu.pdfadresindeki 

başvuru formunun doldurarak Bankamızın “tskb@hs02.kep.tr” kayıtlı elektronik posta 

adresine göndereceğiniz elektronik posta ile, 

• http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/verisahibibasvuruformu.pdf adresindeki 

başvuru formunun doldurarak güvenli elektronik imza veya mobil imza imzalanmış dijital 

suretinin “kvkbasvuru@tskb.com.tr” e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile, 

• http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/verisahibibasvuruformu.pdf adresindeki 

başvuru formunun doldurulmuş ve tarafınızca imzalanmış bir suretinin Bankamız sistemlerinde 

kayıtlı ve teyit edilmiş e-posta adresiniz üzerinden “kvkbasvuru@tskb.com.tr” e-posta adresine 

göndereceğiniz e-posta ile, 

        TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 
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