
AYDINLATMA METNİ 

Logfleks Lojistik Hizmetleri ve Danışmanlık Dış Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel 

verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizlere kişisel verilerinizin işlenmesi 

hakkında bilgi vermek isteriz; 

1. İşlenen Kişisel Veriler  

Şirketimizin ana veri işleme faaliyetleri kapsamında toplanan/işlenen kişisel veri kategorileri 

aşağıdaki tabloda açıklamalar ile belirtilmiştir: 

Kimlik Bilgisi: Ad-soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, kimlik ve pasaport 

numarası gibi kişinin kimliğine ilişkin bilgiler.  

İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, e-mail gibi bilgiler. 

Hukuki İşlem: Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni 

yükümlülüklerimiz kapsamında işlenen kişisel veriler. 

Müşteri İşlem Bilgisi: Çağrı merkezi ses kayıtları, fatura bilgileri gibi ürün ve 

hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile sipariş bilgisi, müşteri talimatları ve 

talepleri gibi bilgiler. 

İşlem Güvenliği Bilgisi: Bilgisayar ID, IP adresi, sistem ve uygulama kullanıcı hesap 

bilgileri gibi bilgiler.  

Risk Yönetimi Bilgisi: Finansal risk değerlendirmeleri gibi, ticari, teknik ve idari 

risklerimizi yönetilmesi için gerekli olan, hukuka uygun yöntemler vasıtasıyla toplanan 

kişisel veriler. 

Finansal Bilgi: Hesap numarası gibi kişiye ilişkin finansal bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin 

kişisel veriler. 

Pazarlama Bilgisi: Müşteri memnuniyet anketi sonuçları gibi, ürün ve hizmetlerimizin 

kullanım alışkanlıkları, tercih ve beğeniler doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının 

yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler.  

Müşteri Bilgisi:  Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü 

operasyonlar neticesinde müşteri hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler. 

Talep/Şikâyet Bilgisi: Şirketimiz’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması 

ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler. 



 

Her bir veri işleme faaliyetinin mahiyetine göre toplanan/kullanılan kişisel veriler 

değişebilecektir. Veri işleme faaliyetinin mahiyetine göre bu verilerin değiştiği durumlarda 

Şirketimiz, aydınlatma yükümlülüğüne uygun olarak sizi bilgilendirir. 

2. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi 

Şirket, kişisel verilerinizi çeşitli kanallardan toplamaktadır. Kişisel verileriniz, bize doğrudan 

sizin sağlamanız suretiyle toplanabilir (örneğin, müşteri iletişim hattımızı aradığınızda ya da iş 

başvurusunda bulunduğunuzda). Şirket sizlere sunduğu hizmetler ve aşağıda belirtilen veri 

işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi web sitesinde üyelik/iletişim formu vasıtasıyla 

toplayabilmektedir. 

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi 

bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, 

kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 

aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da 

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. 

Şirket, Anayasa madde 20’ye ve KVK Kanunu madde 4’e uygun olarak, kişisel verilerin 

işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; 

belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel 

veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri 

işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. 

Şirket, Anayasa madde 20 ve KVK Kanunu madde 5 gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin 

işlenmesine ilişkin KVK Kanunu madde 5’teki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak 

işlemektedir. 

Şirket, KVK Kanunu madde 6’ya uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi 

bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

Şirket, KVK Kanunu madde 8 ve madde 9’a uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması 

konusunda KVK Kanunu’nda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan 

düzenlemelere uygun davranmaktadır. 

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere 

uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: 



 İletişim: Kişisel verileriniz, web sitemizde doldurulan iletişim formları süreçlerinin 

yönetilmesi ve talebiniz kapsamında sizlerle iletişim sağlanması amaçlarıyla işlenir. 

 Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz Şirket’in tabi olduğu herhangi bir mevzuat 

hükmünün gerektirmesi halinde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen 

ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir. 

 Uyuşmazlıkların Çözümü: Şirket ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka 

uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini 

ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi 

işleyebilir, ilgili yasal merciler ile paylaşabilir. 

 Sözleşme Süreçleri, Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Müşteri Memnuniyeti: Kişisel 

verileriniz Şirket’imizin tarafı olduğu sözleşmelerin kurulması ya da ifası amaçlarıyla 

ve ayrıca web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çalışmaların 

yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve 

hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonlar alınması amaçlarıyla işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz Şirket’in finans ve muhasebe işlerini yürütmesi için işlenebilir, 

aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca 

saklanabilir. 

 

5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Şirket kişisel verileri, Kanun’da yer alan hukuki sebeplerden en az birinin varlığı halinde 

işlemektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının dayandığı hukuki sebepler şu 

şekildedir: 

 Belirtilen alanlarda gösterilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi, sözleşmelerin 

akdedilmesi ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri, 

Kanun m.5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki 

sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. 

 Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri 

işleme faaliyetleri, Kanun m.5/2 (ç) hükmünde belirtilen hukuki sebebe dayanır. 

 Uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, Kanun m.5/2(e) 

hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine 

dayanır. 

 Hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı 

faaliyetler, Kanun m.5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine 

dayalı olarak yürütülmektedir. 

6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde, mal/hizmet 

satın alım süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri süreçlerinin yürütülmesi, üçüncü kişilerden 

mal/hizmet tedariki kapsamında destek alınması, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin 

yürütülmesi amacıyla Şirket’in iş ortakları, dış hizmet alımı gerçekleştirdiği tedarikçileri ve 



yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum 

ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. 

Şirketimiz hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri 

alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere 

aktarabilmektedir. Şirketimiz tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli 

korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere ("Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke") 

veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri 

sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu'nun izninin 

bulunduğu yabancı ülkelere ("Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu 

Yabancı Ülke") aktarılmaktadır. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu Madde 9'da öngörülen 

düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Veri sahibi olarak Şirket’e başvurarak; 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

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

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel 

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Şirket’le iletmeniz durumunda 

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

sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket Kişisel 

Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir. 

KVK Kanunu Madde 13/1 gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla İlgili talebinizi 

"yazılı" veya KVK Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz 

gerekmektedir. KVK Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu 

KVK Kanunu'nun amir hükmü gereği yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. 



Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve 

kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu 

Madde 11'de belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek bizlere 

iletmeniz; talebinize ilişkin başvurunuzun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını 

sağlayacaktır. 

Bu çerçevede KVK Kanunu Madde 13'e dayalı olarak KVK Kanunu'nun yukarıda belirtilen 11. 

maddesindeki haklarınızı kullanmak kapsamında Şirketimize yapacağınız başvurularda yazılı 

olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

KVK Kanunu Madde 11'de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik 

açıklamalarınızı içeren talebinizi; Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir 

nüshasını "Yeşilce Mh. Emirşah Sk. No: 21 İç Kapı No: 1 Kağıthane / İstanbul" adresine 

kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda 

belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@stokport.com adresine 

güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

 


