
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA 

AYDINLATMA METNİ 

 

Dataport Bilgi İşlem Çözümleri San. Tic. Ltd. Şti.  

İstanbul Ticaret Odası Sicil: 554577  

Adres: Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower No:2 Kat: 4/24 Ümraniye 
/İstanbul 

Telefon: +90 (216) 526 61 85 

Faks: +90 (212) 310 69 00 

Mail: info@dataport.com.tr 

Dataport Bilgi İşlem Çözümleri San. Tic. Ltd. Şti. (“Dataport”) olarak tüm 

müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası’na, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili 

diğer mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya hukuki ve teknik 

anlamda azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış 

olduğumuz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede ve hukuki 

mükellefiyetlerimizin ifası amacıyla işlenmektedir. 

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur? 

Dataport olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. 

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir? 

Kişisel verileriniz öncelikle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere 

mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine 

getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir.  

Kişisel verileriniz hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında talep 

ettiğiniz hizmetin en üst seviyede sunulması, bir sonraki hizmet talebinizde profil 

kaydınızın hazır bulunması, size uygun hizmetlerin hızlı ve en doğru şekilde 

belirlenmesi gibi amaçlarla, en önemli ilkemiz olan “Müşteri Memnuniyeti” ’ni temin 

maksadıyla işlenmektedir. Bilhassa hizmet standartlarımızın yükseltilmesi, 

geliştirilmesi, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmesi ile ticari ve iş 

stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin 

veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirket faaliyetlerinin iyileştirilmesi, 

şirketimize yöneltilen talep / şikayet / önerilerin değerlendirilmesi, sonuçlandırılması 

ve geri bildirimin yapılması, insan kaynakları politikamızın planlanması ve 

yürütülmesi, çalışma alanlarımız, işyerlerimiz, binalarımız, tesislerimiz, işletme 

sahalarımız ve araçlarımızda ses ve görüntü kayıtlarını güvenlik, giriş çıkış kontrolü 

ve çalışma süreçlerinin takip edilmesi, kalite ve standart denetimlerimizin 
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yapılabilmesi ya da iç yönergeler ve şirket politikası ile belirlenmiş raporlama ve sair 

yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, gerekli hallerde ses ve arama kayıtlarının 

çağrı merkezlerimizle ya da Şirket telefonlarımızla iletişim sağlanması durumunda, 

iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi, kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi 

aktiviteleri ve süreçlerinde kullanılması, tarafımızca sunulan hizmetlerden kişisel veri 

sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirketimizin iş birimleri tarafından 

yerine getirilmesi, mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen 

değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması ve 

düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu 

kıldığı şekilde, KVKK’ da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini 

sağlamak amacıyla kişisel veriler işlenmektedir.  

Kişisel verileriniz, ek olarak, sizlere sunulan hizmetlerimizi geliştirmek, hizmet 

kalitesini arttırmak, üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri 

diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak ve gerektiği durumlarda 

ödemelerinizin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak gibi amaçlarla 

da işlenebilmektedir. 

3.  Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir? 

Kişisel verileriniz, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin 

edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve 

çözüm ortaklarımız, bankalar ile teknik, lojistik, iş sağlığı ve güvenliği ve benzeri 

diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu 

üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere 

ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir. Kişisel verileriniz; şirketin değerini artırmak 

yapısını korumak ve yeni teknolojilere uyum sağlamak adına, internet altyapısını 

geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu 

tüzel kişiliklerine, kullanılan işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri 

tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve 

onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına 

ve teknoloji şirketlerine, bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve 

yurtdışında kurulu bulut hizmeti veren kurum/kuruluşlara, tamir, bakım, onarım ve 

servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda 

faaliyet gösteren firmalara,  

Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca 

üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, Dataport’un hukuki 

yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça 

öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir 

bulunması gibi hallerde de kişisel verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı 

olmak üzere- aktarılabilecektir. 

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere 

Dayanılarak Toplanır? 

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan yahut üçüncü kişilerden, 

yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu 

kapsamda sözleşmesel ve hukuki sorumluluklarımızın eksiksiz ve doğru bir şekilde 

yerine getirilebilmesi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul 



 

Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza 

yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi sebebiyle toplanır. 

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir? 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna 

başvurarak kendisiyle ilgili; 

• 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, 

• 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme, 

• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, 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 zarara uğraması 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir. 

Bu haklarınızı kullanmak için talebinizi Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower 

No:2 Kat: 4/24 Ümraniye /İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir, 

noter kanalı ile gönderebilir veya info@dataport.com.tr e-posta adresine güvenli 

elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce 

bildirilen ve DATAPORT’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini 

kullanmak suretiyle de talebinizi iletebilirsiniz. 

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça 

belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar 

yapılmalıdır. 

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre otuz 

gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri 

bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir. 
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