
  

    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

  GENEL AYDINLATMA METNİ 

 
ATAP A.Ş bünyesindeki kişisel veriler, ATAP A.Ş nin güvencesi altındadır. ATAP A.Ş olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak işlenmesini 

sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız. 

Bu doğrultuda, Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında sizleri 

bilgilendirmek amacıyla iş bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir. 

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ  

ATAP A.Ş elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca ‘Veri Sorumlusu’ sıfatına haiz olup; 

tarafımıza aşağıda yer verilen İletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür. 

 

MERSİS  : 0097002533200012 – ANADOLU TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA A.Ş  

 

Adres : Organize Sanayi Bölgesi Mah. Bilim Cad. Yazılımkule No: 5/7 26110 Odunpazarı Eskişehir  

Telefon : +90 222 2362118 

E-Posta                     : kisiselveri@atap.com.tr 

1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENEBİLECEĞİ 

ATAP A.Ş, kişisel verileri KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları 

içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak işlemektedir.  

 

Bu kapsamda ATAP A.Ş, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir: 

 

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, 

• Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

• Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

• ATAP A.Ş hukuk işlerinin icrası/takibi, 

• Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

• ATAP A.Ş finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, 

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, 

• İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, 

• ATAP A.Ş personel temin süreçlerinin yürütülmesi, 

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

• Talep ve şikâyet yönetimi, 

• ATAP A.Ş  ’in itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, 

• Etkinlik yönetimi, 

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi. 

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARIM AMAÇLARI 

   2.1. Kişisel Verilerin Aktarımı 

 

ATAP A.Ş Yurtiçine ve Yurtdışına, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar 

ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür. ATAP A.Ş tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel 

nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. KVKK ve ilgili diğer 

mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı 

olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum ve kuruluşa aktarılabilir. 

Ayrıca, KVKK’nın 8. maddesinde öngörülen şekilde, KVKK’nın 5. maddesinin ikinci fırkasında (örneğin bir sözleşmenin 

kurulması veya ifası için zorunlu olması ya da hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi gibi) veya özel nitelikli kişisel 

veriler için KVKK’nın 6. maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın aktarılabilir. 

ATAP A.Ş, kişisel verileri kanunda öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak Türkiye’de 

bulunan üçüncü kişilere aktarabilir. 

ATAP A.Ş.
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3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ 

3.1 Kişisel Verilere Erişim Hakkı 

 

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme isteğinde bulunma hakkı olduğu 

bilgisini vermektedir. 

 

3.2 Kişisel Verilerini Değiştirme veya Sildirme Hakkı 

 

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

• Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme, 

• Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya 

çıkmasına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. 

 

4. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak 

ATAP A.Ş  ’ e başvurabilirler. 

 

Bu doğrultuda kişiler taleplerini yazılı olarak,  

  

• Ad, soyad, T.C. kimlik numarası,  

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

• Talep konu ile konuya ilişkin bilgi ve belgelerin eklenmesi ve imzasını içerir şekilde  

 

ATAP A.Ş ’nin Organize Sanayi Bölgesi Mah. Bilim Cad. Yazılımkule No: 5/7 26110 Odunpazarı Eskişehir  

 adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığıyla gerçekleştirebilirler.  

 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ 

 
ATAP A.Ş, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve diğer sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu 

saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri imha eder (kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir). 

 
6. Değişiklikler 

ATAP A.Ş, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 

belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

ATAP A.Ş.


