
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni 
Devcosci Bilişim Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. (Şirket) olarak veri güvenliğine önem vermekteyiz. Bu hassasiyetle, ‘Şirket’ 

olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, ‘Şirket’ ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edildiğini belirtiriz. 

Kişisel verilerinizin ‘Şirket’imiz tarafından işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, 

kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil 

olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize 

sunarız.  

Bu aydınlatma metni ile yapılan işlemler hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. 

Tanımlar 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek veya tüzel kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel veri sahibi: Kişisel verinin sahibi olan ve Kişisel Verinin kendisini ifade ettiği gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 

yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

Standart Veri Toplama ve Depolama Yöntemimiz: Kişisel verilerin fotokopi, anket, form vb. basılı materyaller veya elektronik 

platformlarımız ve iletişim kanalları vasıtasıyla toplanmasını, toplanan veriler tasnif edilmeden önce ilgili materyal ve 

platformlar üzerinde, tasnif edildikten sonra ise bazen ek olarak veri tabanlarında depolandığını, 

Standart Hukuki Nedenimiz: Temelde mevzuatlarla, sözleşmelerle, denetim süreçleri ve güvenlik kaygılarıyla ilgili hak ve 

yükümlülüklerin korunması amacı için, bazen de taraflara ait meşru menfaatlerin korunabilmesi amacı için gerekli olan hukuki 

nedenleri, 

Standart Veri İşleme Amacımız: Çalışanlarımızın ve çalışma adaylarımıza ait bilgileri, insan kaynakları faaliyetlerini 

yürütebilmek, çalışma ve sosyal güvenlik, vergi, sözleşme vb. tabi olduğumuz mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine 

getirmek amacıyla toplamakta olduğumuzu, 

Müşterilerimize, ürün, hizmet veya platform kullanıcılarımıza ait bilgileri, ticari haklardan, kanunlardan ve sözleşmelerden 

doğan, hizmet ve ürünlerimizle ilgili olan tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmek, hizmet kalitesini arttırmak ve memnuniyeti 

sağlamak için bilgi almak-vermek, talep edilmesi halinde ücretli, ücretsiz etkinlik, hizmet, ürün ve diğer duyurulardan ve 

kampanyalardan haberdar etmek, etkinlik ve hizmetlerin başlatılabilmesi için davet oluşturabilmek, ürün ve hizmetlerin 

desteğinin sürdürülebilmesi için irtibat kurabilmek, sözleşme ve teklif oluşturmak, fatura düzenlemek, denetim süreçleri ve 

güvenlik amacıyla toplamakta olduğumuzu, 

İş ortaklarımıza ait bilgileri, tabi olduğumuz mevzuatlar gereği, faturaların düzenlenmesi, denetim süreçleri, kanunlardan ve 

sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve ticari faaliyetlerin sürdürebilmek amacıyla toplamakta 

olduğumuzu, 

Ziyaretçilerimize ait bilgileri ise denetim süreçleri ve güvenlik amacıyla ve ileride ürün ve hizmetlerimizle ilişkilendirmek 

amacıyla toplamakta olduğumuzu, 

İfade etmektedir. 

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

KVK Kanunu uyarınca, Devcosci Bilişim Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. olarak veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda belirttiğimiz 

verilerinizi işleyebilmekteyiz.  

Toplanan Veriler ve İşleme Amaçları 

• Kimlik Bilgileri 

• İletişim Bilgileri 

• Aile ve Nüfus Bilgileri 



• Mali Bilgiler 

• Özlük Bilgileri 

• Pazarlama Bilgileri 

Kimlik Bilgileri 

İçerik 
Ad, soyadı, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, uyruk, medeni durum, doğum tarihi, doğum yeri, SGK sicil 
numarası, pasaport-ehliyet numaraları ve kimlik-ehliyet-pasaport fotokopileri gibi doğrudan gerçek kişiyi 
ifade eden bilgiler. 

Kaynak 
Çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, ziyaretçilerimiz, hizmet-ürün talep 
eden müşterilerimiz veya platform kullanıcılarımız. 

İşlenme Amacı Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Veri İşleme Amacımız” 

Toplama Yöntemi Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Veri Toplama ve Depolama Yöntemimiz” 

Hukuki Nedeni Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Hukuki Nedenimiz” 

 

İletişim Bilgileri 

İçerik 
Posta ve e-posta, ikametgâh ve iş yeri adresleri, işyeri ismi ve unvanı, cep telefonu ve diğer telefon, fax 
numaraları vb. verilerdir. 

Kaynak 
Posta, e-posta, telefon, direk veya çevrimiçi toplantılar, internet sitesi, sosyal medya platformları, kartvizit, 
basılı veya diğer elektronik formlar vasıtasıyla temas kurduğumuz gerçek ve tüzel kişiler. 

İşlenme Amacı Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Veri İşleme Amacımız” 

Toplama Yöntemi Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Veri Toplama ve Depolama Yöntemimiz” 

Hukuki Nedeni Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Hukuki Nedenimiz” 

 

Aile ve Nüfus Bilgileri 

İçerik 
Aile bireylerine ait ad, soyadı, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, medeni durumları, çocuk sayısı, eğitim 
durumu, gelir durumu ve mali bilgiler, iletişim bilgileri, tıbbi bilgiler, evlilik cüzdanı fotokopisi, 
çocukların doğum belgesi, nüfus kayıt örneği gibi verilerdir. 

Kaynak Çalışanlarımız ve müşterilerimizden aile ve nüfus bilgilerini toplamaktayız. 

İşlenme Amacı Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Veri İşleme Amacımız” 

Toplama Yöntemi Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Veri Toplama ve Depolama Yöntemimiz” 

Hukuki Nedeni Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Hukuki Nedenimiz” 

 

Mali Bilgiler 

İçerik 
Banka hesapları, banka kartı, kredi kartı, fatura, vergi levhası, imza sirküleri, gelir, malvarlığı, bordro, 
asgari gelir indirimi, engelli vergi mükellefiyeti, maaş haczi gibi mali kesintilerle ilişkili belgeler 
hakkında olan verilerdir. 

Kaynak Çalışanlarımız ve müşterilerimizden mali bilgilerini toplamaktayız. 

İşlenme Amacı Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Veri İşleme Amacımız” 

Toplama Yöntemi Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Veri Toplama ve Depolama Yöntemimiz” 

Hukuki Nedeni Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Hukuki Nedenimiz” 

 

Özlük Bilgileri 

İçerik 

Pozisyon ve unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi, özgeçmiş, eğitim durumu, SGK 
işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi, sigorta, kan grubu, sağlık raporları, adli sicil kaydı, engelli raporu, 
eski hükümlü raporu, idari ve yıllık izin bilgileri, askerlik durumu ve iş ilişkileri hakkında oluşan 
verilerdir. 

Kaynak Özlük bilgilerini çalışanlarımızdan toplamaktayız. 

İşlenme Amacı Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Veri İşleme Amacımız” 

Toplama Yöntemi Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Veri Toplama ve Depolama Yöntemimiz” 

Hukuki Nedeni Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Hukuki Nedenimiz” 

 

 

 



Pazarlama Bilgileri 

İçerik 
Alışveriş geçmişi, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla edile edilen bilgiler, talep ettiğiniz 
ücretli-ücretsiz ürün, hizmet ve iletişim geçmişine ait veriler. 

Kaynak 
Posta, e-posta, telefon, direk veya çevrimiçi toplantılar, internet sitesi, sosyal medya platformları, 
basılı veya diğer elektronik formlar vasıtasıyla elde edilir. 

İşlenme Amacı Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Veri İşleme Amacımız” 

Toplama Yöntemi Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Veri Toplama ve Depolama Yöntemimiz” 

Hukuki Nedeni Tanımlar kısmında belirtilen “Standart Hukuki Nedenimiz” 

 

İşlenen Veriler Hangi Amaçla ve Kimlere Aktarılabilir? 

Yasal düzenlemeler gereği kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgiler, mevzuatta açıkça yetkili kılınmış 
merciler ile periyodik olarak veya talep halinde paylaşılır. 
 
Ayrıca, bir mahkeme veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurum ile de 
paylaşılır. 
 
Bunun dışında, kişisel verileriniz, ürün ve hizmet talebiniz neticesinde sözleşmelerin yapılması, hizmetin ifası, kalitesi ve 
sürekliliği, yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için resmî kurumlar (üniversite, konsolosluk ve diğer hizmet 
sağlayıcıları), çözüm ortakları, iş ortakları ve tedarikçiler (Mali müşavirler, vize aracı şirketleri, sigorta şirketleri, yurtdışı 
transfer ve konaklama şirketleri) ile amacına ve kanuna uygun olarak sınırlı şekilde paylaşılır. 
 
Ticari faaliyetin mümkün olabilmesi amacıyla açık rızanın bulunduğu, KVKK’da belirtilen hallerin mevcut olduğu ve veri 
aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu veya ilgili ülke tarafından taahhüt edilerek Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu’nun izninin bulunduğu hallerden herhangi birinin varlığında yurt dışı ile paylaşılır.  
 

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenir? 

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması ile ilgili bir süre belirlenmiş ise kişisel verileriniz en az bu süre kadar 
saklanır. Olası bir mahkeme, kanunla yetkili kılınmış bir merciinin ilgili veriye olan tabinin geç ulaşması veya bir ihtilafın 
meydana gelmesi gibi durumlar gön önünde tutularak belirlenmiş bu süre 1 yıl uzatılmaktadır. 
 
Kanun veya mevzuatta verinin saklanması ile ilgili bir süre belirlenmemiş ise ‘Şirket’imiz ile olan ilişkinizin gereği olarak 
yapılan sözleşmelerde belirtilen süre boyunca kişisel verileriniz saklanır. 
 
Yukarıdaki hallerde belirlenen süreler sonunda, verinin işleme amacı ortadan kalktığında talebiniz olmasa da kişisel 
verileriniz silinir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. 
 
Kişisel verileriniz talebiniz olsa bile kanun ve mevzuatta belirlenen saklama süreleri içerisinde silinmez. Bunun dışında 
talebiniz doğrultusunda kişisel verileriniz derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir. 
 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Neler? 

KVKK’nın 11. Maddesinde belirtildiği üzere, 
 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin 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 halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

• Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu 
durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun 
ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep 
etme, 

 
haklarına sahipsiniz. 

 



Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz? 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda belirtilen yöntemlerle ‘Şirket’imize iletmeniz 
durumunda, hak ve talepleriniz bize ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde değerlendirilerek cevaplanır ve talebin 
niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılır. 
 
Hak ve talebinizle ilgili yapılan işlemler veya ret sebebi başvuruda belirttiğiniz adrese e-posta veya posta yolu başta 
üzere tarafınıza iletilir. 
 

• Kişisel veri sahibine ait daha önce ‘Şirket’imize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı olan bir elektronik posta 
adresinden ‘Şirket’imize ait info@devcosci.com adresine ileterek. 

• Geçerli bir kimlik belgesi veya pasaport ile ‘Şirket’imize bizzat başvurarak, ıslak imzalı açık ve net bir dilekçe 
vererek. 

• Islak imzalı açık ve net bir dilekçeyi kimlik fotokopisi ile ‘Şirket’imize ait Nisbetiye Mah. Gazi Güçnar Sk. Uygur İş 
M. 4/7 Beşiktaş/İstanbul adresine ileterek. 

 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru 
yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas 
yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep 
konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. 
 
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren  
başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya 
eklenmesi gerekmektedir. 
 
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu 
yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca 
başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.  
 
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
 
 
 

 

Devcosci Bilişim Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. 
Nisbetiye Mah. Gazi Güçnar Sk. Uygur İş M. 4/7 Beşiktaş/İstanbul 

www.devcosci.com.tr 
info@devcosci.com 
+90 850 303 3 327 
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