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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni  

(Gerçek Kişi Müşteri / Gerçek Kişi Kefil / Gerçek Kişi Rehin Veren) 

  

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 

(“KVKK” veya “Kanun”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak 

ve özgürlüklerini korumaktır. Mercedes Benz Kamyon Finansman Anonim Şirketi (“MBKF” veya “Şirket") veri sorumlusu olarak, 

kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket 

ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına 

azami hassasiyet göstermektedir. 

 

İşbu Aydınlatma Metni ile Kanun ve ikincil düzenlemeler kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilerin 

korunması, ilgili usul ve esaslara uyulması ile Kanun’un onuncu, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak 

Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) dördüncü maddesi uyarınca kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yönelik 

aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

  

I. Veri Sorumlusunun Kimliği ve Faaliyet Alanı  

  

Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi Mercedes Fabrikası Sitesi Eğitim Binası Blok No:6/2 İç Kapı No:1 

Esenyurt/İstanbul adresinde mukim, internet adresi https://www.mercedesbenzkamyonfinansman.com.tr/ olan İstanbul 

Ticaret Odasına 333145-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0616-0793-2330-0001 MERSİS numaralı, ve “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz 

Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş., 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri 

Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamında Mercedes-Benz marka kamyon ve otobüslerin finansmanı başta olmak üzere tabi 

olduğu mevzuatın izin verdiği diğer işlemleri gerçekleştirmektedir. 

  

II. İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları   

 

MBKF tarafından toplanıp işlenebilen kişisel veriler özellikle şunlardır; 

 

Veri Kategorisi Kişisel Verinin İçeriği 

Kimlik verisi 

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, 

doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti ve 

pasaport gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi 

İletişim Verisi 
Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, ikametgâh adresi, işyeri adresi vs. 

iletişime yarar veri. 

Finansal Veri 

Finansal ve maaş detayları, aylık gelir bilgisi, borç bilgisi, bordrolar, faiz oranları, aile gelir 

bilgisi, banka hesap bilgileri, döviz işlem bilgileri, vergi dairesi bilgileri, vadeli/vadesiz hesap 

bilgileri, vs. sair finansal veri. 

Özel Nitelikli Kişisel 

Veriler 

Noterlerce düzenlenen imza beyannameleri kapsamında parmak izi, sağlık raporu, kan 

grubu, ehliyet üzerinde kullandığı cihaz ve protezler, engellilik durumu, bilgisi nüfus cüzdanı 

üzerinde din hanesi karşılığı 

Hukuki İşlem Verisi 

Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve MBKF 

politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya 

ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler). 

 

http://www.mercedesbenzkamyonfinansman.com.tr/
https://www.mercedesbenzkamyonfinansman.com.tr/
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Lokasyon Verisi Adres 

Mesleki Deneyim Verisi 
İlgili kişinin çalıştığı kurum, çalışma süresi, sigortalılık türü, çalıştığı sektör, unvanı, eğitim 

düzeyi, toplam çalışma süresi. 

Fiziksel Mekân Güvenlik 

Verisi 

MBKF işyerine girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere 

ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar. 

Müşteri İşlem Verisi 
Tahsilat bilgileri, ödeme bilgileri, faiz kullanım detayları, kredi kullanma detayları, sigorta 

poliçesi bilgileri, teminat bilgileri. 

Ses Kaydı Verisi Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmeler kapsamında elde edilen ses kayıtları  

 

MBKF, tamamen veya kısmen otomatik yollar vasıtasıyla kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirirken, KVKK’nın dördüncü 

maddesinde yer alan genel ilkeler çerçevesinde hareket etmektedir. Bu kapsamda MBKF, kişisel verilerin işlenmesine yönelik 

usul ve esasların, KVKK ve tabi olduğu tüm mevzuatlar çerçevesinde uygulanmasını sağlamaktadır. MBKF kişisel verileri; 

hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar ile ve bu amaçlarla bağlantılı 

sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir. MBKF, doğruluğunu ve güncelliğini yitirmiş kişisel verilerin güncellenmesini veya imha 

edilmesini sağlamaktadır. Yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen açıklamalar dahilinde yürütülen söz konusu veri işleme 

faaliyetleri, işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak yürütülmektedir. Kişisel veriler, ilgili mevzuatta belirtilen veya 

işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar teknik ve 

idari önlemler alınmak suretiyle muhafaza edilmektedir. 

 

Toplanan kişisel veriler, aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlenebilecektir; 

 

a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

hukuk sebebine dayanılarak 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri 

Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik kapsamında Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nde (“VERBİS”) belirtilen 

kişisel veriler; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman 

Şirketleri Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Terörizmin 

Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Avukatlık Kanunu, Türk Medeni Kanunu, İcra ve İflas 

Kanunu ve tabi olunan ilgili diğer mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerin ve hizmet sözleşmesi gerekliliklerinin 

yerine getirilmesi ve özellikle iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;  

b. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu 

olması hukuki sebebine dayanılarak Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.’den devralınan krediden doğan alacakların 

alacaklarının takibi; 

c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak kredi değerlendirme, kredi ve finansman 

işlemlerinin takibi, planlanması ve yürütülmesi ile krediye uygunluk araştırma ve incelemesinin farklı kaynaklar 

üzerinden gerçekleştirilmesi; 

d. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak başvurunuzun 

değerlendirilmesi kapsamında istihbarat çalışmaları, kredi geçmişinizin, kredi notunuzun değerlendirilmesi ve benzeri 

analiz ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi; 

e. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak kredi ve finansman süreçleri risk yönetiminin 

gerçekleştirilmesi;  

f. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak kredi ve/veya sigorta ürün ve hizmetlerine yönelik ödeme, 

tahsilat ve gecikme yaşanması durumunda takip işlemlerinin yürütülmesi; 

g. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak çağrı merkezi veya diğer iletişim kanalları üzerinden 

bize ulaşmanız halinde, taleplerinizin, önerilerinizin ve şikâyetlerinizin alınması ve bunların karşılanması ve 

yanıtlanması için gerekli doğrulama, kayıt ve işlemlerin gerçekleştirilmesi; 
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h. Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve açık rızanın bulunması hukuki sebebine dayanılarak ticari elektronik ileti izni 

vermiş olmanız halinde, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütülmesi, söz konusu hususlarda tercih ettiğiniz iletişim 

kanalları üzerinden iletişim kurulması, 

i. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak satış sonrası destek hizmetleri ile 

yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve 

şikâyetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası;  

j. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya 

icrası;  

k. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi;  

l. Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

hukuk sebebine dayanılarak yasal yükümlülükler kapsamında kimlik ve adres bilgilerinizin tespit ve teyit işlemlerinin 

yürütülmesi, 

m. Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

hukuk sebebine dayanılarak İlgili mevzuat ile yetkilendirilen kişi, kurum ve kuruluşların bilgi ve belge talebinin yerine 

getirilmesi, finans veya muhasebe işlerinin takibi;  

n. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak mal ve hizmet 

satın alım süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kurumsal sürdürülebilirlik, 

kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası;  

o. Açık rızanın bulunması ve sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak reklam, kampanya ve 

promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yıllık raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi; iş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle 

yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;  

p. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı 

süreçleri ile pazar araştırması, beğeni kullanım ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin 

planlanması ve icrası;  

q. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak Şirket yerleşkesinin güvenliğinin temini; Şirketimizin ve 

Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;  

r. Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

hukuk sebebine dayanılarak düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri 

doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin temini; 

s. Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

hukuk sebebine dayanılarak tabi olunan yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili resmi kurumlara yönelik bildirim, 

raporlama, muhafaza ve ibraz yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; 

t. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması; yasal sınırlar 

çerçevesinde sigorta ve hasar süreçlerinin planlanması ve takibi; 

 

amaçları ile sınırlı olarak işlenebilmektedir. 

 

III. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği ve Hukuki Sebebi 

  

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, ikinci maddede belirtilen işlenme amaçları dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak KVKK’da 

belirtilen temel güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla;  

 

a. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak kredi sözleşmesinin kurulması ve ifası kapsamı ve 

amacıyla mal veya hizmet satıcıları veya distribütörlere,  
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b. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

hukuki sebebine dayanılarak kredilerin geri ödemesinin ödeme sistemleri ile gerçekleştirilebilmesini teminen fatura 

tahsilatı konusunda yetkilendirilen anlaşmalı bankalara, 

c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sigorta ürün ve hizmetlerinin temini, ödeme ve 

mutabakat süreçlerinin yürütülmesi kapsamında acentesi olduğumuz sigorta şirketlerine, 

d. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak kredi değerlendirme, 

istihbarat ve kimlik/adres teyidi süreçleri kapsamında Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, T.C. 

İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne (NVI), 

e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak taşıt 

rehni sorgulama, tesis ve fek gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Türkiye 

Noterler Birliği’ne, 

f. Açık rızanın bulunması hukuki sebebine dayanılarak kredi taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla yurtdışında yerleşik 

Daimler Truck Financial Services GmbH ve Daimler Truck AG grup şirketlerine, 

g. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak krediye konu aracın sigortalanması ve 

sigortalanması akabinde sigorta işlemlerinin takip edilmesi amacıyla Daimler Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’ye 

h. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sözleşme süreçlerinin takibi için krediye aracılık 

eden bayilerimize, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde temin etmiş olduğumuz destek hizmetlerinden faydalanılan ve iş 

birliği içerisinde bulunulan tedarikçi ve iş ortaklarımıza, 

i. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak 

kullanmış olduğunuz kredi ve sigorta ürün ve hizmetlerine yönelik ödeme, gecikme ve benzeri hatırlatmaların 

iletilebilmesi için SMS, e-posta veya mobil cihazlara her türlü elektronik ileti gönderimi hizmeti sunan iş ortaklarımız, 

telekomünikasyon şirketleri ve servis sağlayıcılara, 

j. Açık rızanın bulunması hukuki sebebine dayanılarak MBKF’nin sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin avantajlardan ve 

kampanyalardan faydalanmak ve bunlardan haberdar olmak üzere izin vermiş olmanız halinde, bunlara ilişkin sizi 

bilgilendirebilmek amacıyla SMS, e-posta ve mobil cihazlara her türlü elektronik ileti gönderimi hizmeti sunan iş 

ortaklarımız, telekomünikasyon şirketleri ve servis sağlayıcılara, 

k. Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak yasal bildirim ve raporlama yükümlülüklerimiz 

çerçevesinde T.C. Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mali Suçları 

Araştırma Kurumu (MASAK), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), T.C. Maliye Bakanlığı, 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili sair resmi kurum ve kuruluşlara, 

l. Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak yasal mevzuat tahtında MBKF’yi denetlemeye ve bilgi 

talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar, denetçilere, 

m. Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak adli soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep 

edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlara, 

n. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak yasal 

takibe alınan kredilere ilişkin süreçlerin yürütülebilmesi ve yasal yükümlülüklerimizin doğru ifası amacıyla anlaşmalı 

hukuk bürosu ve avukatlar, varlık yönetimi şirketleri ve icra müdürlüklerine, 

o. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak gerekli 

olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge, yazışma ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla anlaşmalı kargo 

şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Türkiye Noterler Birliği’ne (TNB), 

 

 aktarılabilmektedir. 

 

IV. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi  

  

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, MBKF’ye ilgili kişiler tarafından yapılan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yapılan 

bildirimler, beyanlar ve paylaşımlar, Şirketimizden kredi temin etmek amacıyla başvuruda bulunulan mal veya hizmet satıcılar 

ve distribütörler, kredi temin etmek amacıyla ilgili kişilerce önce elektronik ortamda ibraz edilen akabinde asılları Şirketimize 

gönderilen bilgi ve belgeler, internet sitelerimiz, çağrı merkezi kayıtlarımız, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, 
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TBB Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Bürosu gibi istihbarat faaliyeti kapsamında ihtiyaç duyulabilen diğer kanallar, MBKF’yi bizzat 

ziyaret etmeniz halinde işyeri güvenlik kameraları kayıtları, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.’den temlik alınan kredi 

portföyü kapsamında Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.’den MBKF’ye iletilen krediye konu kayıtlar ve gerçek kişilerle ilgili 

olarak adli veya idari kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan bildirimler/tebligatlar aracılığıyla toplanmaktadır.  

  

V. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İlgili Kişinin Hakları  

  

MBKF tarafından kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında 

kendisiyle ilgili;  

  

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 İşlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve aktarılmışsa üçüncü kişilere 

de bildirilmesini isteme, 

 İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de 

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 zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme   

  

haklarına sahiptir.  

 

İlgili kişi olarak Kanun kapsamındaki söz konusu taleplerinizi, 

https://www.mercedesbenzkamyonfinansman.com.tr/gizlilik/veri-korumasi linkinde yer alan başvuru formunu kullanmak 

suretiyle Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi Mercedes Fabrikası Sitesi Eğitim Binası Blok No:6/2 İç Kapı No:1 

Esenyurt/İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla başvuru, bireysel KEP 

adresiniz olması halinde MBKF’nin kep adresi olan mercedesbenzkamyon@hs03.kep.tr adresine veya güvenli elektronik imza, 

mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kaytlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 

mbkf-kvk@mercedes-benz.com e-posta adresine iletebilirsiniz.  

 

MBKF söz konusu talepleri ilgili Tebliğ kapsamında ve otuz günü geçmemek şartıyla en kısa süre içerisinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Söz konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Tebliğ kapsamında belirtilen ücretin alınması 

hakkı saklıdır. 

 

 

https://www.mercedesbenzkamyonfinansman.com.tr/gizlilik/veri-korumasi

