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VERİ GİZLİLİK BEYANI, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ 
POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ 
 
Veri sorumlusu olarak KfW IPEX-Bank GmbH (“KfW IPEX-Bank”) için müşterilerine, 
çalışanlarına ve bağlantılı olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması 
büyük önem arz etmektedir. İşbu Politika ile Aydınlatma Metni ve KfW IPEX-Bank 
bünyesindeki diğer yazılı politikalar aracılığıyla müşterilerimizin, potansiyel 
müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği 
içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, KfW IPEX-Bank şirketler topluluğu 
çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve 
korunması amaçlanmaktadır. 
 
KfW IPEX-Bank tarafından işbu metin, KfW IPEX-Bank müşterilerinin, yatırımcılarının, 
uzman satıcılarının, tedarikçilerinin ve bağlantılı olduğu gerçek ve tüzel kişilerin 
bilgilendirilmesi ve  kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi sürecinde KfW IPEX-Bank tarafından izlenecek usul ve esasların 
belirlenmesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Türk 
Kanunu”) kapsamında ilgili kişilere yönelik aydınlatma yükümlülüğünün  yerine 
getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.  
 
KfW IPEX-Bank olarak, operasyonlarımız doğrultusunda, https://www.kfw-ipex-
bank.de internet sitesini (“internet sitesi”) ziyaret edenlerin, müşterilerimizin ve 
potansiyel müşterilerimizin gizliliğini sağlamak ve kişisel verilerini korumak bizim için 
önemlidir. 6698 sayılı Türk Kanunu uyarınca internet sitesini kullanımınızla ve tedarik 
ve hizmet alımlarınızla bağlantılı olarak elde etmiş olduğumuz kişisel verilerinizin 
toplanması, saklanması ve aktarılması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere elde ettiğimiz 
kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve işlenmesi ile korunmasıyla ilgili olarak sizleri 
bilgilendirmek isteriz.  
 

1. Veri Sorumlusu 
 

Veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçları ve vasıtalarının 
belirlenmesinden ve veri kayıt sisteminin kurulması ile yönetilmesinden aşağıda 
bilgilerine yer verilen KfW IPEX-Bank sorumludur. https://www.kfw-ipex-bank.de adlı 
internet sitesi KfW IPEX-Bank tarafından yönetilmektedir. 
 
KfW IPEX-Bank  
Adres: Palmengartenstrasse 5-9, 60325 Frankfurt am Main 
Tel: +49 69 74 31- 33 00 
 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Kişisel Veri Sahipleri  
 

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Adınız, adresiniz, e-
posta adresiniz veya telefon numaranız kişisel veriye örnek gösterilebilir. İnternet 
sitesini nasıl kullandığınız gibi çerezlerin kullanılması yoluyla toplanan ve kimliğinizin 
belirlenmesine doğrudan imkan tanımayan bilgiler de bu bilgilerin kullanıcıya tahsis 
edilmiş bir kimlik kullanılması yoluyla ve dolayısıyla kişiselleştirilmesi ile toplanarak, 
saklanarak ve işlenerek kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Diğer taraftan kişisel 
olmayan veriler ise sadece bir araya toplanmış, büyük veri olarak 
nitelendirilebileceğimiz, özetlenen, toplanan, işlenen ve anonim hale getirildiği için 
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gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek olan bilgilerdir. Çerezler ile ilgili daha ayrıntılı 
bilgiye ise 8. Madde ’den ulaşabilirsiniz. 
 
İnternet sitesi kullanıcıları, sunulan bilgilerin büyük bir bölümüne kişisel bilgilerini 
kaydetmeden de ulaşabilmektedir. KfW IPEX-Bank, 
  

i. Başta iletişim formu yoluyla olmak üzere sizlerle iletişim kurabilmek, 
ii. Sizlerden gelen talep ve soruları alabilmek, 
iii. Haber bültenlerini aktarabilmek, 
iv. Müşterilere doğrudan ulaşabilme yaklaşımını geliştirebilmek amacıyla müşteri 

taleplerinin analizi süreçlerini test etmek ve en iyi hale getirilebilmek,  
v. Reklam veya pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve sizlerden gelen görüşler 

üzerine incelemeler yapmak, 
vi. İlerleyen dönemlerde getirilecek hizmet ve ürünleri geliştirmek ve iş yönetimine 

ilişkin ölçümleri yapabilmek, 
vii. Hukuki bir uyuşmazlık halinde iddia ve savunmaların hazırlanmasını sağlamak, 
viii. Suç teşkil edecek fiilleri sorgulamak ve engellemek, 
ix. KfW IPEX-Bank ve grup şirketlerinde risk yönetimi süreçlerini yürütmek, 
x. Sosyal medya kullanımını sağlamak amaçları ile; 

 
 İnternet sitesini kullanırken kullanıcılardan, ve  
 Yukarıda açıklanan amaçlarla müşterilerimizden, 
 İş ortaklarından, ve 
 Belirli kişisel verilerinin talep edilebileceği bu kişilerin temsilcilerinden  

 
kişisel veri talep edebilmektedir.  

 
Şirketimiz tarafından söz konusu kişisel verileriniz; 
  

 Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, 
 Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, 
 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
 İnternet sitesini kullanan internet kullanıcılarına daha iyi hizmet verilebilmesi, 
 Kullanıcılara ve müşterilere geri bildirimlerde bulunulması ve benzeri amaçlarla 

işlenmektedir. 
 

3. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması 
 

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize erişimi olan kişiler, sözleşmesel ve kanuni 
yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla kişisel verilerinize erişim sağlar. 
Bununla birlikte yine yukarıda belirtmiş olduğumuz amaçlar dahilinde kişisel verilerinizi 
tedarikçilerimizle paylaşabiliriz.  
 
Şirketimiz dışındaki kişiler ile kişisel veri paylaşımı yalnızca şirketimizin kanunen 
yükümlü olduğu durumlarda veya sizin bu kapsamda vermiş olduğunuz açık rızanız 
doğrultusunda gerçekleştirilebilir. 
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Kişisel verileriniz, ithalat ve proje finansmanı temini, geliştirme projelerinin finansmanı 
gibi KfW IPEX-Bank’in faaliyetleri ile ilgili talepler ile sınırlı olarak, şirketimizin 
politikalarına uyum sağlanması amacıyla ve yasal mevzuatta belirtilen şartlara uygun 
olacak biçimde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının incelemesine sunulabilir. 

4.  Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 
 

Kişisel verileriniz, müşterilerimize ilgili projeler için gerekli olan finansmanların 
sağlanması, sunmuş olduğumuz hizmetlerin geliştirilebilmesi adına ilgili pazar 
araştırmalarının yapılması ve görüşlerinizin incelenebilmesi ile şirketimizin finansman 
stratejilerinin tasarlanabilmesi, şirketimiz politikalarına uyum sağlanması ve ilgili diğer 
amaçlarla mevzuatta belirtilen koşullara uygun olarak ve Avrupa Birliği ülkelerinde 
bulunanlar başta olmak üzere, şirketimizin işbirliği içinde olduğu şirketlere, birlikte 
çalıştığımız hizmet sağlayıcılarına ve pazar araştırma şirketleri gibi hizmetlerinden 
faydalandığımız veya işbirliği ilişkisi içinde olduğumuz üçüncü kişilere 
aktarılabilecektir. 
 

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 

Kişisel verileriniz, KfW IPEX-Bank tarafından; 
  

 İnternet sitesi,  
 Muhtelif sözleşmeler,  
 İletişim formları ve  

 
burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yazılı veya elektronik kanallar yoluyla açık 
rızanız uyarınca toplanabilmektedir. 
 
Bu bilgiler, şirket konumuzun ve idari faaliyetlerimizin ilgili kanunlar kapsamında 
gerçekleştirilebilmesi ve yürütülebilmesi ile bu kapsamda şirketimizin ticari hayatını 
sürdürebilmesi ve kanunlardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde 
yerine getirebilmesi amacıyla toplanmaktadır. Mevcut ve potansiyel internet 
kullanıcılarımıza ait kişisel veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan 
yollarla iş faaliyetlerimiz için gerekli olduğu müddetçe, sözleşmesel olarak veya yasal 
mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle toplanmaktadır. 
 
İlgili kişilerin kişisel verilerinin elde edilmesine ilişkin hukuki sebepler her olay özelinde 
değişiklik gösteriyor olsa da, 6698 sayılı Türk Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca bu 
sebepler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: 
 

 Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması, 
 Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
 -Bedensel engeli nedeniyle rızasını açıklayamayan veya rızası hukuken geçerli 

sayılmayan kişinin kendisinin veya başka bir kişinin hayatı veya beden 
bütünlüğünün korunması için gerekli olması, 

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

 Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için kişisel veri işleme 
faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması, 

 Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, 
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 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu 
olması, 

 Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması. 

 
6. Veri İşleme Amaçları Kapsamında KfW IPEX-Bank Tarafından İşlenen 

Verileriniz Hk. 
 
İletişim bilgileri ve haber bültenlerine ilişkin olarak sizler tarafından paylaşılan bilgiler, 
sizler ile KfW IPEX-Bank arasında sözleşmesel bir ilişki kurulabilmesinin ilk adımını 
oluşturmaktadır. Bu hususta yasal mevzuat kapsamında herhangi bir yükümlülüğünüz 
bulunmasa da bu bilgiler olmaksızın sizlerle gerekli iletişimi kurabilmemiz mümkün 
değildir. Dolayısıyla bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, bu kapsamda 
aramızda sözleşmesel bir ilişkinin kurulabilmesi amacıyla işlenmektedir.  
 
Müşteri davranışlarının analiz edilerek reklam ve pazarlama faaliyetleri kapsamında 
işlenecek olan kişisel verileriniz, KfW IPEX-Bank’in finansal bir kuruluş olarak 
faaliyetlerini kontrol edebilmesi ve yönlendirebilmesi amacıyla işlenmektedir.  
 
Bizlerle paylaşmış olduğunuz ve bizler tarafından risk yönetimi ve uyum çalışmaları 
kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz ise bilgisayar ve elektronik sistemlerimizin 
güvenliğinin sağlanması ve bu kapsamda ortaya çıkabilecek herhangi bir ihlal halinde 
gerekli müdahalenin yapılabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.  
 

7. Sosyal Medya Siteleri Tarafından Yazılım Eklentilerinin Kullanılması 
 

KfW IPEX-Bank internet sitesi üzerinden sosyal medya kanallarımıza (Facebook, 
YouTube, LinkedIn, Xing, Google+ ve Twitter) ulaşabilirsiniz.  
 

 Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA 
Facebook privacy policy 
Instagram privacy policy 

 Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA 
Twitter Privacy Policy 

 Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 
Google privacy policy (YouTube) 

 LinkedIn Ireland, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland 
LinkedIn privacy policy 

 XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland 
Xing privacy policy 

 Shorthand Pty Ltd. 
Shorthand privacy policy 

  
Yukarıdaki bağlantılardan birini seçerken, internet sitemizden ayrılacak ve ilgili sosyal 
medyanın internet sitesine yönlendirileceksiniz. Bu sitelerde erişilmesi mümkün olan 
hiçbir bilgi, bizim tarafımızdan herhangi bir müdahale olmadan oluşturulmuştur ve bu 
nedenle bu bilgilerden sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu tür bilgilerin güncel, 
doğru ve/veya eksiksiz olması konusunda da herhangi bir sorumluluğumuz yoktur. 
Sosyal medyaya yönelik yapılan referanslar bizim tarafımızdan bu sitelere yönelik 
herhangi bir onay verilmiş olduğu anlamına gelmemektedir. 
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Veri koruma mevzuatı uyumluluğu nedenleriyle, ilgili sosyal medya mecrasına 
doğrudan erişim sağlanamamaktadır. Bu kapsamda ilgili bildirimler ekranınızda da 
belirecektir. Bu amaçla öncelikle entegrasyonu sağlayan butona tıklamanız ve 
böylelikle ilgili sayfalara erişim için açık rızanızı vermenizi gerekecektir. Bunun 
ardından ilgili sosyal medyanın veri tabanları ile doğrudan bağlantı kurularak 
tarayıcınız aracılığıyla bu sitelere yönlendirileceksiniz.  
 
Sosyal medyaya ne şekilde ve hangi verilerin aktarıldığına ilişkin kesin bir bilgimizin ve 
herhangi bir etkimizin bulunmadığını unutmayınız. 
 
İlgili sosyal medya butonunun tıklanmasıyla, internet üzerinde bu sitenin sayfasını 
ziyaret ettiğiniz bilgisini ilgili sosyal medya sitesi ile paylaşmış olursunuz. Bununla 
birlikte, ilgili sosyal medyaya tıkladığınızda giriş yapmamış olsanız dahi bu mecra, IP 
adresinize ilişkin veriyi toplayacak ve saklayacaktır.  
 
Butonu aktif hale getirerek, internet sayfalarından birini açtığınız bilgisini sosyal 
mecraya sağlamış olursunuz. İlgili sosyal medya mecrasına halihazırda kayıtlı olmanız 
halinde, hesabınız üzerinden ilgili sosyal medya mecrasına ziyaretiniz bağlantı yoluyla 
ilişkilendirilecektir. Ancak ilgili sosyal medya mecrasına halihazırda bir kaydınızın 
bulunmaması halinde de yine ilgili butona tıkladıktan sonra bu mecra IP adresinizi 
toplayacak ve/veya saklayacaktır. 
 

8. Çerezler  
 

Kişisel verileriniz internet sitemizi sürekli olarak geliştirmek ve internet sitemizin 
içeriğini analiz edebilmek amacıyla toplanmakta ve daha sonra anonim olarak 
saklanmaktadır. Çerezler, internet sayfası sunucusu tarafından, kurulumu yapan kişiye 
çeşitli bilgiler gönderilmesi suretiyle bilgisayarınızın sabit sürücüsüne iletilen küçük 
metin dosyalarıdır. Çerezler aracılığıyla IP adresi, kullanılan tarayıcı ve cihaz bilgisi ile 
internet sitesi ziyaretçisinin hareketleri gibi bazı veriler otomatik olarak elde 
edilebilmektedir. Çerezler, programların çalıştırılmasında veya bilgisayarınıza virüs 
gönderilmesi için kullanılamaz. Çerezlerin içerdiği bilgiler sayesinde internet sitelerimizi 
doğru şekilde görüntüleyebilmeniz sağlanmaktadır. 
 
İnternet sitemize ilk girdiğinizde, çerezlerin işlenmesi için rızanızı isteyen bir araç 
göreceksiniz. Bu araçtaki "Değişim ayarları" butonu altında, hangi çerezlere izin 
vermek istediğinize karar verebilirsiniz. Çerez ayarlarınızı istediğiniz zaman 
değiştirebilir, tarayıcı ayarlarınızda çerezlerin kullanımını yönetebilir ve çerezleri diğer 
araçlarla kontrol edebilirsiniz. Çerezlerin bazıları internet sitesinin temel işlevselliği için 
gereklidir, bu nedenle bu çerezlerin devre dışı bırakılması mümkün değildir. Kullanıcı 
davranışlarını analiz etmek için kullandığımız istatistik çerezlerini devre dışı 
bırakabilirsiniz. 
 
İnternet sitemizde kullanıcı davranışlarının analizi edilmesi için faydalandığımız 
çerezler, bilgilerinizi anonimleştirerek saklamaktadır. Dolayısıyla, ilgili veriler hiçbir 
şekilde ziyaretçinin tanımlanması için kullanılamaz ve anonim verinin sahibine ilişkin 
bir veri ile ilişkilendirilemez. 
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9. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız 
 

İşlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca aşağıdaki haklara sahip 
olduğunuzu hatırlatmak isteriz:  
 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme,  
 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 

düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin 
taleplerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

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

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle ilgili kişinin zarara 
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 
10. Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim 

 
6698 sayılı Türk Kanunu kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak 
istemeniz durumunda buna ilişkin taleplerinizi, KfW IPEX-Bank’e, kimliğinizi 
doğrulayacak şekilde info@ kfw-ipex-bank.de e-posta adresimize iletebilirsiniz. 
 
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde 
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin KfW IPEX-Bank için ilave bir 
maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret 
alınabilir. 
 

11. Veri Güvenliği 
 

KfW IPEX-Bank, 6698 sayılı Türk Kanunu kapsamında veri güvenliğine ilişkin kişisel 
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak 
erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla teknik ve idari 
tedbirleri almıştır. Bulundukları pozisyon veya görev itibarı ile kişisel verilere erişme 
yetkisi olanlar tarafından, yetkilerini aşmaları ve/veya kötüye kullanmaları ile kişisel 
verileri kişisel amaçlara veya nedenlere bağlı olarak işlemeleri dahilinde söz konusu 
kişisel verilerin işlenmesi ve/veya bu verilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasının 
önlenmesi amacıyla olanakları elverdiği ölçüde gerekli teknik ve idari önlemler 
alınmıştır. 
 

12. Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı  
 

İnternet sitesi, diğer internet sitelerine bağlantılar içerebilmektedir. Bu sitelerin 
operatörlerinin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun hareket edip 
etmedikleri konusunda bilgi sahibi olmadığımızı ve verilerinizi koruduklarını taahhüt 
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etmediğimizi hatırlatmak isteriz. KfW IPEX-Bank, internet sitesinde bağlantı verilen 
diğer internet sitelerinin içeriklerinden sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı internet 
sitelerinin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır. 
 

13. Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 
Hakkında Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler 
 

İşbu “Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 
Hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişikliklerin 
duyurulması, yeni hizmetlerin sunulması ve yürürlükteki yasal gerekliliklerin yerine 
getirilmesi amaçlarıyla gerektiğinde değiştirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


