
 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İZİN FORMU 

 
GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (“GCM Yatırım”) ile paylaştığınız kişisel 

verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili 

mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler 

çerçevesinde kişisel verileriniz işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İzin Formu’nda 

belirtildiği şekilde işlenecektir. 

Kişisel verileriniz; KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; 

 

- Sizlerin beyanlarınıza istinaden, 

- İlgili kamu kurum ve kuruluşları, 

- Şirketimiz çalışanları ve sistemlerimiz aracılığı ile, 

 

Sözlü,  yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.  

Kişisel verileriniz; 

— Seminer/webinar ve youtube canlı yayınları kapsamındaki kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi, 

— Hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

— Kimlik verilerinin toplanması, 

— İç Denetim ve sorgulama faaliyetlerinin yürütülmesi, 

— Türkiye Sermaye Piyasaları Bilgi Formu’nun oluşturulması, 

amacıyla işlenmektedir. 

  

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilir:  

 İç denetim, sorgulama ve istihbarat süreçlerinin yürütülmesi ve savunmaların bildirilmesi amacıyla 

Sermaye Piyasası Kurulu, 

 Türkiye Sermaye Piyasaları Bilgi Formu’nun bildirilmesi amacıyla Türkiye Sermaye Piyasaları 

Birliği, 

 Şirket faaliyetlerinin gerektirmesi halinde GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin 

iştirakleri, ortak teşebbüsleri, hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşları 

 

 

Sözleşme kurulması görüşmelerinde tarafınızdan alınan kişisel verileriniz, GCM Yatırım 

Menkul Değerler Anonim Şirketi ile aranızda bir sözleşmenin kurulmaması halinde dahi 

işlenebilecektir. 

 

 
 

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda 

GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’ne başvurabilirsiniz: 
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

- Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,  

- Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 



 

 

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

- Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların 

silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 

işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri 

sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde 

zararın giderilmesini talep etme.  

KVK Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi GCM Yatırım 

Menkul Değerler Anonim Şirketi’ne yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer 

yöntemlerle iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler için kullanabileceğiniz Kişisel 

Veri Sahibi Başvuru Formu’na [https://www.gcmforex.com/sirket-profili/duyuru/duyuru-

kisisel-verilerin-korunmasi-09-01-2018/] adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin, yukarıda açıklandığı üzere, ilgili mevzuat 

ve sözleşmeler kapsamındaki süreçler dâhilinde kişisel verilerimi ilgili kişiler ile yurt içinde ve 

yurtdışında bulunan kurum ve kuruluşlar ile GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin 

iştirakleri, ortak teşebbüsleri, hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşlarına aktarmasına 

izin veriyorum.  

 

 

 


