
PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ  

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile veri sorumlusu sıfatını haiz 

şirketlere verisi işlenen kişilere yönelik olarak aydınlatma yükümlülüğü getirilmiştir. İşbu aydınlatma 

metni, 6698 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi kapsamında veri sahiplerinin aydınlatılmasını 

amaçlamaktadır. 

Bu doğrultuda 6698 sayılı Kanun kapsamında Perform Portföy Yönetimi A.Ş. (“Perform”) olarak veri 

sorumlusu sıfatını haiz olduğumuz durumlar kapsamında sizleri kişisel veri işleme amaçları, kişisel veri 

aktarım amaçları ve aktarıldığı kişiler, kişisel verilerin hangi sebeplerle toplanabileceği ve 6698 sayılı 

Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan haklarınız ile ilgili bilgilendirmek istiyoruz.     

Veri Sorumlusunun Kimliği 

6698 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi uyarınca veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve 

vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 

tüzel kişiyi ifade etmektedir. Bu doğrultuda Perform olarak 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu 

sıfatını haiz olduğumuz durumlar olabilmektedir. Böyle bir durumda veri sorumlusunun kimliği Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulan ve faaliyetini sürdüren, 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, 08.10.2012 tarihinde 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil edilmiş, 19 Mayıs Mah. Dr. İsmet Öztürk Sok. No:3/63 Elit 

Residence Şişli / İstanbul adresinde faaliyet gösteren ve MERSIS numarası 0728037482100013 olan 

Perform Portföy Yönetimi A.Ş.’dir. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da belirtilen ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde 

belirtilen işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir. Perform tarafından yürütülen tüm kişisel veri 

işleme faaliyetlerinde 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun hareket edilmektedir. Perform olarak 

kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları kapsamında başta 

 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu 

ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek;  

 SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi 

daireleri ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme 

yükümlülüklerimize uymak;  

 Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri yerine getirmek ve bu doğrultuda yapılacak 

çalışmaları gerçekleştirebilmek; 

 Şirketimizce sunulacak alternatif ürünler hakkında size özel bilgi ve ürün sunabilmek; 

 Sizlerin ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak; 

 Şirketimiz ticari stratejilerini belirlemek 

olmak üzere 6698 sayılı Kanun ve SPKn ile ilgili diğer mevzuat kapsamında faaliyetlerimizi etkin bir 

şekilde sürdürmek amacıyla toplayabilmekte ve işleyebilmekteyiz. 

 



Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarım Amaçları 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 8 ve 9’uncu maddeleri kapsamında ve her halükarda 6698 sayılı 

Kanun’da belirtilen ilkelere uygun olarak, faaliyetlerimiz gereği ve veri işleme amaçlarında anılan amaçlar 

çerçevesinde temel olarak iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu 

kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Bu kişiler, anılanlarla sınırlı olmamakla birlikte temel 

olarak SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerince izin verilen kişi ve/veya kurumlar, sermaye piyasası faaliyetleri 

kapsamında yatırım kuruluşları ve finansal kuruluşlar, hizmet alınan ya da hizmet alınması planlanan 

gerçek ve/veya tüzel kişiler ile resmi/idari makamlar olarak sayılabilir. 

 Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi  

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmemiz amacıyla yazılı, sözlü ya da elektronik yollarla 

toplanabileceği gibi; 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak üçüncü kişilerden de benzer yollarla toplanabilir ve 

işlenebilir. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile iş bu genel aydınlatma metnine ve 

kanuna ve/veya sözleşmeye istinaden işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız 

6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Perform’a başvurarak, kişisel 

verilerinizin;  

 İşlenip işlenmediğini öğrenme, 

 İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

 Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 Hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 

kalkması hâlinde 6698 sayılı Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde 

silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

 Kişisel verilerinizin talebiniz halinde yukarıda sayılan düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin 

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme ve 

 Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme  

haklarına sahipsiniz. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.performportfoy.com internet adresinde yer 

alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz.  

Perform olarak, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

 


