
YASSIKAYA Hukuk Bürosu 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni 

YASSIKAYA Hukuk Bürosu tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatı ile kişisel verilerinizin hangi 

kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu 
tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır.) ile uyumlu olarak işlenmektedir. 

YASSIKAYA Hukuk Bürosu (“YASSIKAYA” olarak anılacaktır), kişisel verilerin güvenliği 

hususuna azami hassasiyet göstermektedir. YASSIKAYA tarafından kişisel verilerinizin hangi 

kapsamda işlenebileceği aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır.  

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verilerin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri: 

Kişisel verileriniz YASSIKAYA tarafından sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik 
ortamda ve YASSIKAYA ile sizler arasında bulunan ilişkiler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu 

kapsamda kişisel verileriniz, YASSIKAYA tarafından sağlanan hizmete bağlı olarak, ilgili 
mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken 
zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanları 

aracılığıyla toplanmaktadır. 

Aynı zamanda YASSIKAYA, işe alım sürecinde, başvuru yapan kişilerin kendi açık rızaları ile 
özgeçmişlerini “info@yassikayahukuk.com” e-posta adresine yollamaları, 
yassikayahukuk.com üzerinde yer alan “İş Başvuru Formu”nu doldurmaları, mülakat 

esnasında sorulan soruları kendi rızaları ile yanıtlamaları ya da ilan yayınlama ve aday havuzu 
hizmetleri veren insan kaynakları yazılım programlarının (Kariyer.net, LinkedIn vb. gibi) 

sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri ile başvuranların kişisel verilerini elde etmektedir. 

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde 
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında -özellikle 4. maddenin “c” ve “ç” 
bentlerinde belirtilen “c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme” ve “ç) İşlendikleri amaçla 
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkelerine riayet edilerek- belirlilik, açıklık ve ölçülülük 

prensiplerine uygun olarak işlenmektedir. 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

YASSIKAYA olarak kişisel veriler: 

a. Talep edilen hizmetlerin sunulması, 
b. Hem hukuki hem iş stratejilerin planlanması, 
c. İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi, 

d. İşe alım süreci sonrasında özlük dosyalarının oluşturulması ve saklanması,  
e. Yetkili Mahkeme, İcra Dairesi, ilgili kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi, 
f. Hukuk alanındaki gelişmeler ve yasal mevzuat güncellemeleri hakkında bilgi verilmesi,  
g. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belgeleri imzalayan tarafların imza 

yetkilerinin tespiti ve kontrolü, 
h. Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve ilgililerinin belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, 

vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydı, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda 

düzenlenmesi, 
i. Müvekkil ilişkilerinin yürütülmesi, 

mailto:info@ozel.law
http://www.yassikayahukuk.com/


j. Arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belgeleri imzalayan tarafların imza 
yetkilerinin tespiti ve kontrolü, 

k. Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve açık rıza almak koşulu ile ses ve görüntü 

kaydı alınması, 
l. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belgeleri 

imzalayan tarafların imza yetkilerinin tespiti ve kontrolü, 
m. Hukuki danışmanlık sözleşmesinin kurulması ve/veya ifası,  

n. Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi, 
o. Hukuk büromuz bünyesinde yapılan müvekkil toplantıları, danışmanlık teklifleri, hukuki 

raporların hazırlanması ve sair hukuki hizmet için sunulan tekliflerin incelenmesi,  

amaçları ile işlenebilecektir. 

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği  

YASSIKAYA tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş 
amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde öngörülmüş hususlar 

doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında bulunan 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. 

Bu kişi ve kurumlar YASSIKAYA’nın; iş ve çözüm ortakları, danışmanları, bağlı ve 

yetkilendirilmiş avukatları, yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve 
kuruluşlarıdır. Ayrıca verileriniz YASSIKAYA tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak 
yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı 

üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı 
üçüncü kişilere, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 
amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bu verilerin aktarılması ile ilgili tüm tedbirler 

YASSIKAYA tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan 3. kişilerin de gerekli teknik 

ve idari tedbirleri aldıkları konusunda taahhüt alınmaktadır.  

Veriler; KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri kapsamında, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler 
alınarak bu metnin amaçlarının gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim 

sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi amacıyla arşivlenebilir. 

4. Verilerin Saklanması, Arşivlenmesi ve İmha Edilmesi 

YASSIKAYA gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında birtakım evraklar teslim almakta ve elinde 
bulundurmaktadır. YASSIKAYA’nın elinde bulundurduğu evraklar bakımından, 1136 sayılı 
Avukatlık Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca 3 (üç) yıl saklama yükümlülüğü mevcuttur. Ancak 

YASSIKAYA’nın herhangi bir evrakın geri alınmasına yönelik bildirimi mevcut olduğu takdirde, 
bu evraka ilişkin 3 (üç) yıllık saklama yükümlülüğü, bildirim tarihinden itibaren 3 (üç) ay olarak 

değişmektedir.  

YASSIKAYA teslim aldığı, elinde bulundurduğu ve saklama yükümlülüğünün mevcut 

bulunduğu evrakların içerdiği kişisel veriler sebebiyle çeşitli kişisel verilere erişim, toplama, 

işleme, aktarma, saklama ve arşivleme faaliyetlerini zorunlu olarak yerine getirmektedir.  

YASSIKAYA’nın bu saklama yükümlülüğü sona erdiği takdirde ise, fiziki ortamda mevcut 

evrakları ve bu evraklara ilişkin kişisel verileri kağıt, CD gibi sarf materyallere ilişkin öğütme 
makineleri ile, elektronik ortamda mevcut evrakları ve bu evraklara ilişkin kişisel verileri ise 

kalıcı ve harici bellekler de dahil olmak üzere silerek imha etmektedir.  

 



5. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 

Kişisel verileriniz her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamda, işbu Aydınlatma Metni’nin 2 
numaralı başlığı altında belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanabilir. Bu yöntemlerle toplanan 

kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 
ve amaçları kapsamında, bu Aydınlatma Metni’nin 2 numaralı “Kişisel Verilerin İşlenme 
Amaçları” başlığı altında yer alan (b), (c) ve (d) maddelerinde belirtilen amaçlarla da 

işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi 7 numaralı “Veri 
Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması” başlığı altında detaylı olarak belirtilen yöntemlerle 
YASSIKAYA’ya iletmeniz durumunda talepleriniz YASSIKAYA tarafından mümkün olan en 

kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.  

6. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde 

Sayılan Hakları 

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 
f. 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 işlemin kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme. 

7. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması 

Yukarıda belirtilen haklar ile ilgili talepler “Veri Sorumlusuna Başvuru  Usul  ve  Esasları  
Hakkında  Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) 
adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da talepte bulunan tarafından YASSIKAYA’ya 

daha önce bildirilen ve YASSIKAYA’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini 
kullanmak suretiyle “info@yassikayahukuk.com” elektronik posta adresine veya başvuru 
amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla  YASSIKAYA’ya 

iletilebilmektedir. 

Taleple ilgili başvuruda;  

a. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, 
b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu,  

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 
c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 
d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,  

e. Talep konusu, 
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bulunması zorunludur. Aynı zamanda başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya 
eklenir.  

Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru 

tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, 
başvuru tarihidir. 

Kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları ile ilgili talepler 
YASSIKAYA tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde 

değerlendirilerek ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin 
sonuçlandırılmasının ayrıca bir ücret gerektirdiği hallerde, YASSIKAYA tarafından başvuru 
sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret 

istenebilecektir. 

YASSIKAYA Kanun’da ve ilgili mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu tarafından belirlenebilecek değişiklik ya da yeni yöntem veya yönetmelikler 

sebebiyle, bu Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

YASSIKAYA tarafından işlenen kişisel veriler, yasal saklama süresince veya işleme amacının 
gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda 
anonimleştirilerek YASSIKAYA tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili 

mevzuata uygun olarak ilgili prosedür uyarınca imha edilecektir. 


