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YEREL DE-CIX HÜKÜM VE KOŞULLARI  

(TÜRKİYE) 

 

1. Kapsam  

DE-CIX Sözleşmesi’nin kapak sayfasında 

gösterilen DE-CIX grup şirketinin (“DE-

CIX”) işbu Türkiye Özel DE-CIX İş Hüküm 

ve Koşulları (“Türkiye DE-CIX Hüküm ve 

Koşulları”), taraflar arasındaki DE-CIX 

Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.  

2. Kişisel Verilerin Korunması 

2.1 Amaç 

İşbu Türkiye DE-CIX Hüküm ve 

Koşulları’nda yer alan hükümler DE-CIX 

İstanbul Ağ Bağlantıları Limited Şirketi (“DE-

CIX İstanbul”) ve müşteriler arasındaki iş 

ilişkisi amacıyla aktarılan kişisel verilerin 

işlenmesine ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve 

ilgili mevzuat gereği, tarafların hak ve 

yükümlülüklerinin belirlenmesi, ilgili kişinin 

temel hak ve özgürlüklerinin korunması, 

anılan verilerin güvenliğinin sağlanması 

amacıyla düzenlenmiştir. 

2.2 Kanuna ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak 

İşleme  

Taraflar, kişisel verileri başta Kanun olmak 

üzere ilgili mevzuatta ve idari kararlarda 

öngörülen tüm usul ve esaslara uygun 

olarak işleyeceğini taahhüt eder. 

2.3 İşleme Amacıyla Sınırlı Kullanım  

Kişisel veriler, taraflarca münhasıran 

mutabık kalınmış olan iş ilişkisi dahilinde ve 

bu amaçla sınırlı olarak işlenebilecektir. 

Taraflar arasında aksi yazılı olarak 

kararlaştırılmadığı müddetçe kişisel veriler 

belirlenen amaç dışında herhangi bir şekilde 

işlenemez. 

2.4 Aydınlatma ve Açık Rıza Alma 

Yükümlülüğü 

Taraflar arasında kurulmuş iş ilişkisi 

nedeniyle sözlü veya yazılı olarak, 

elektronik ortamda ve sair şekillerde 

tarafların yetkili ve çalışanlarına ait kişisel 

veriler taraflar arasında aktarılabilecektir. 

DE-CIX İstanbul, söz konusu kişisel verileri 

kendi nezdinde saklayacak olup ayrıca 

yurtdışında yer alan diğer DE-CIX grup 

şirketlerine aktarabilecektir. 

Müşteri, verileri DE-CIX İstanbul’a 

aktarılacak olan yetkili ve çalışanlarını işbu 

Türkiye DE-CIX Hüküm ve Koşulları’nın 

ekinde yer alan Ek-1 aydınlatma metni ile 

yazılı olarak bilgilendirecek olup müşteri, 

kendi yetkili ve çalışanlarından kişisel 

verilerinin yurtdışına aktarımına ilişkin yazılı 

açık rıza alacağını beyan ve taahhüt eder. 

2.5 Veri Güvenliği  

Taraflar kişisel verilerin gerek kendi 

personeli gerekse üçüncü taraflarca hukuka 

aykırı bir şekilde işlenmesini ve/veya bu 

verilere hukuka aykırı bir şekilde erişilmesini 

engellemek için Kanun ve ilgili mevzuatta 

belirtilen gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri 

alacağını taahhüt eder. Taraflar bu 

kapsamda alınacak önlemlerin her 

halükârda yürürlükteki mevzuat veya 

benzer alanlarda faaliyet gösteren basiretli 

tacir tarafından kendi nezdinde saklanan 

kişisel verilerin güvenliği için alınan 

önlemlerden daha az olmayacağını kabul ve 

beyan eder. 
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2.6 Kişisel Verilerin Muhafaza ve İmhası 

Taraflar, işlediği kişisel verilerin ilgili 

mevzuatta öngörülen zorunluluk halleri 

dışında taraflar arasındaki iş ilişkisinin ifa 

edilmesi için gerekli olan saklama süresince 

muhafaza edileceğini ve söz konusu 

sürenin bitiminde ve/veya muhafaza edilen 

kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona 

ermesi durumunda derhal Kanun veya ilgili 

mevzuatın öngördüğü şekilde bunları 

sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale 

getireceğini (imha edeceğini) taahhüt eder. 

Taraflar, yasal zorunluluklarının olması 

halinde yasal zorunluluklarının gerektirdiği 

ölçüde kişisel verileri saklayabilecektir. 

2.7 Sorumluluk ve Tazminat 

DE-CIX İstanbul, müşteri tarafından işbu 

Türkiye DE-CIX Hüküm ve Koşulları’nın 

ihlali de dahil olmak üzere müşteriden 

kaynaklı bir nedenle zarara uğraması, 

yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi 

tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle 

mükellef kılınması halinde, söz konusu 

tutarlar müşteriye rücu edilecek ve ilk 

talepte tüm ferileri ile birlikte DE-CIX 

İstanbul’a ödenecektir. 

3. Bölünebilirlik Maddesi 

İşbu Türkiye DE-CIX Hüküm ve 

Koşulları’nda yer alan bir hükmün veya 

diğer bir sözleşmesel hükmün geçersiz 

olması veya geçersiz hale gelmesi halinde, 

bu durum geri kalan hükümlerin veya 

sözleşmelerin geçerliliğine etki 

etmeyecektir. Ancak, bu, durumun 

taraflardan biri için sözleşmeye 

uyulmasında kabul edilemez ifa güçlüğü 

doğuracak olması halinde 

uygulanmayacaktır.  

4. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme 

İşbu Türkiye DE-CIX Hüküm ve Koşulları 

Türk Hukuku’na tabidir ve Türk Hukuku’na 

göre yorumlanacaktır. Bu Sözleşme’den 

kaynaklanacak veya işbu Türkiye DE-CIX 

Hüküm ve Koşulları ile bağlantılı tüm 

uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra 

Daireleri yetkilidir. 

5. Uygulanacak Dil  

İşbu Türkiye DE-CIX Hüküm ve Koşullar’ın 

Türkçe ve İngilizce versiyonu arasında 

herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, 

Türkçe versiyon uygulanacaktır. 
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EK-1 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE 

İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

(MÜŞTERİ YETKİLİSİ / ÇALIŞANI) 

Kişisel verilerinizin korunmasına önem 

vermekte ve kişisel verilerinizi işlerken söz 

konusu verileri yetkisiz erişim, kayıp ve 

ifşadan korumak için gerekli tüm teknik ve 

idari tedbirleri almaya çalışmaktayız. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun 

Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. 

maddesi gereğince, sizleri veri 

sorumlusunun kimliği, kişisel veri 

toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 

kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 

işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi 

amaçla aktarılabileceği, Kanun’un 11. 

maddesinde sayılan haklarınızın neler 

olduğu hakkında en şeffaf şekilde 

bilgilendirmek isteriz. 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

ITower Plaza Merkez Mah. Akar Cad. No:3 

D:35 K:6, 34381 Bomonti, Şişli, İstanbul 

adresinde bulunan DE-CIX İstanbul Ağ 

Bağlantıları Limited Şirketi (bundan böyle 

“DE-CIX İstanbul” olarak anılacaktır) veri 

sorumlusudur. 

2. Hangi Kişisel Verileri Topladığımız 

Sizden aşağıda yer alan farklı 

kategorilerden olan kişisel verileri 

toplayarak kullanabilmekteyiz: 

• Kimlik verileri: isim, soyisim veya 

benzer tanımlayıcılar, unvan, cinsiyet, 

kimlik kartı/pasaport detayları vb. 

• İletişim verileri: fatura adresi, e-posta 

adresi, telefon numaraları vb. 

• Mesleki deneyim: şirket, şirketteki 

pozisyon bilgisi 

• İşlem detayları: ödemelere ilişkin 

detaylar ve satın alınan hizmetlere 

ilişkin diğer detaylar 

 

3. Kişisel Verileri İşleme Amaçları 

Aşağıda yer alan amaçlarla kişisel 

verilerinizi işlemekteyiz: 

• DE-CIX İstanbul tarafından yasal 

otoritelerce öngörülen bilgi saklama, 

raporlama, bilgilendirme yükümlülükleri 

dahil her türlü yasal yükümlülüğün 

yerine getirilmesi, 

• Verilerin DE-CIX grup şirketleri arasında 

paylaşılması, 

• Müşteriler ile iş ilişkisinin kurulması ve 

yönetimi, 

• Muhasebe ile ilgili işlemler dahil olmak 

üzere finansal işlemlerin yürütülmesi ve 

ödemelerin yürütülmesi. 

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere 

Aktarımı 

Kanun’un 8 ila 9. maddelerinde yer alan 

aktarım şartlarına tabi olarak ve yukarıda 

yer alan amaçlar dahilinde, müşterilerin 

yetkili/çalışanlarına ait söz konusu kişisel 

veriler yurtdışındaki DE-CIX grup şirketleri 

ile paylaşılabilecek ve bunun yanı sıra 

gerekli olması halinde Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu (BTK) gibi yasal olarak 

yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, 

denetim şirketlerine, bankalara, finansal 

kuruluşlara, yasal ve diğer danışmanlık 

alınan firmalara, üçüncü taraf hizmet 

sağlayıcılarına aktarılabilecektir. 

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve 

Hukuki Sebebi 

Sizlerden kişisel verileri toplarken 

sözleşmeler, iletişim formları, kartvizitler, 

yazılı dokümanlar, yazılı veya elektronik 

surette gerçekleştirdiğimiz iletişimler (posta, 

e-posta veya telefon) dahil çeşitli yöntemler 

kullanmaktayız. 

Yukarıdaki amaçlar çerçevesinde ve 

Kanun’un 5. maddesinde öngörülen şartlar 

dahilinde, kişisel verilerinizi hukuki 

yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz 

için veri işlemenin zorunlu olması, meşru 

menfaatlerimize ilişkin hukuki sebebe ve 

açık rızanıza dayalı olarak 

toplayabilmekteyiz. 
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6. Verilerin Muhafazası 

Kişisel verileri, müşteri ile iş ilişkimizi 

yürütebilmemiz için gerekli olan süre kadar 

veya ilgili mevzuatta yer alan süre ile sınırlı 

olarak muhafaza etmekteyiz. 

7. İlgili Kişinin Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 11. 

maddesindeki haklarınıza ilişkin 

taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru 

Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca 

DE-CIX İstanbul’un ITower Plaza Merkez 

Mah. Akar Cad. No:3 D:35 K:6, 34381 

Bomonti, Şişli, İstanbul adresine yazılı 

olarak veya daha önceden sistemimizde 

kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak 

suretiyle de-

cix.dataprotection@gunalcin.av.tr e-posta 

adresine iletmeniz durumunda DE-CIX 

İstanbul, başvurunuzda yer alan talebin 

niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde 

ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 

Sizler hakkında tuttuğumuz kişisel verilerin 

tam ve doğru olması önemlidir. Tarafımızla 

olan ilişkiniz süresince kişisel verileriniz 

değişikliğe uğrarsa lütfen bizi bilgilendiriniz. 


