
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ 

Değerli Müşterilerimiz, 

Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. olarak, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak 

üzere kişilerin Temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla düzenlenen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

6 6  sayılı  ermaye  iyasası Kanunu,    9 sayılı  u   elirlerinin Aklanmasının    nlenmesi  akkında 

Kanun,    8 sayılı Kara  aranın Aklanmasının  nlenmesi  akkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat 

hükümleri kapsamında, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti i in kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin 

kaydedilmesi, elektronik kanallar veya kağıt ortamında, şirketimizde ger ekleştirdiğiniz işlemlere 

dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi ve mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanması,   

yurt i i ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması,   K, T  B,   L, TAKA BANK,  AKLAYICI KURULUŞ, 

Bİ T, MA AK, MKK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi ve belgelerin saklanması, raporlama, bilgi 

paylaşımı ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi şirketimizce sunulan ve talep edilen 

başkaca ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla 

kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Mükafat  ortföy Yönetimi A.Ş. tarafından işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar 

Müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliği esastır. Bununla birlikte, kişisel verileriniz,  ermaye  iyasası 

Mevzuatı ve sair mevzuat hükümlerinin bilgi paylaşımına izin verdiği/bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi 

ve/veya Kurumlarla,   K, T  B,   L, TAKA BANK,  AKLAYICI KURULUŞ, Bİ T, MA AK,MKK,TCMB  gibi 

kamu tüzel kişileri ve resmi kurumlarla, hissedarlarımızla, sermaye piyasası faaliyetlerini ifa edebilmek 

amacıyla  alıştığımız yatırım kuruluşları ve finansal kuruluşlarla, hizmet alınan ya da hizmet alınması 

planlanan ger ek ve/veya tüzel kişiler ile resmi/idari makamlarla, işbirliği yaptığımız, yurt i inde ve/veya 

yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlarla paylaşılabilecektir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi  

Kişisel verileriniz, yazılı, sözlü ya da elektronik yollarla toplanabileceği gibi  ü üncü kişilerden de benzer 

yollarla toplanabilir ve işlenebilir. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile iş bu 

bilgilendirme ve kanuna ve/veya sözleşmeye istinaden işlenmektedir.  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız; 

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi uyarınca şirketimize başvurarak kişisel 

verilerinizin, 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

 ) Yurt i inde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı ü üncü kişileri bilme, 



 d) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar  er evesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme, 

 f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı ü üncü kişilere 

bildirilmesini isteme,  

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhininize 

bir sonucun ortaya  ıkmasına itiraz etme,  

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 

Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen şirketimizce yapılacak masraflar, Kanun’un “Veri sorumlusuna 

başvuru” başlıklı 1 . maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep edilebilecektir. 


