
 

1 
 

DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 

BİREYSEL MÜŞTERİ ADAYI / MÜŞTERİ  

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. 

maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ ve kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dinamik Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş (“Şirket”) tarafından hazırlanmış olup, Kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla 

işlediğimiz kişisel verilerinizin neler olduğu, bu verilerinizin işlenme sebepleri, kimlere ve hangi 

amaçlarla aktarılabileceği, toplanma yöntemi ve hukuka uygunluk sebepleri ile Kanun 

kapsamında sahip olduğunuz haklarınızı nasıl kullanacağınızı işbu Aydınlatma Bildirimi ile 

bilginize sunuyoruz. 

 

1- Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz? 

 

Şirketimizin bireysel müşteri adayı veya hesap ilişkisi mevcut müşterisi olarak aşağıda sayılan 

kişisel verilerinizi Kanun’un 4. maddesinde öngörülen genel ilkeleri gözetmek suretiyle, hukuka 

ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla 

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak topluyor ve işliyoruz:  

 

 Ad soyad, doğum tarihi ve yeri, ehliyet, kimlik fotokopisi, kızlık soyadı, T.C. kimlik 

numarası, uyruk, evlilik cüzdanı fotokopisi, mesleki sicil numarası, imza, imza 

beyannamesi gibi kimlik bilgileriniz, (kimlik fotokopinizin alınmasının zorunlu olduğu 

süreçlerde, Şirketimiz sistemlerine giren kan grubu ve din hanesi bilgisi Şirketimiz 

tarafından ilave bir işleme tabi tutulmamaktadır. Bu bilgilerin sistemlerimizde imha 

edilmesi için gerekli teknik çalışmaları özenle sürdürmekteyiz). 

 E- posta, telefon, adres, faks numarası gibi iletişim bilgileriniz, 

 Banka bilgisi ve hesap numarası, aylık gelir bilgisi, gelir belgesi, müşteri mutabakat 

formu, vergi numarası/dairesi/levhası bilgisi, sahip olunan menkul kıymet adedi bilgisi 

gibi finans bilgileriniz 

 Çalıştığınız kurum, çalışma süreniz, çalıştığınız sektör, unvanınız, iş ve eğitim 

düzeyinize ilişkin bilgileriniz gibi mesleki deneyim ve eğitim bilgileriniz, 

 Şirketimizle tesis etmek istediğiniz ilişkinin amacı ve mahiyeti (hesap açma gibi), 

işleme konu malvarlığınıza ve fonların kaynağına ilişkin bilgiler, ortalama tahmini işlem 

hacmi ve sayısına dair verileriniz, sahip olunan hisse oranı, şüpheli işlemler, tedbir 
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bilgisi, hak edilen nema tutarı, işlem yasağı olup olmadığı bilgisi, rehin pay bilgisi, 

pozisyon bilgisi gibi risk yönetimi bilgileriniz,  

 E- posta okundu bilgisi, e-posta veya SMS içindeki linklerin tıklanıp tıklanmadığı bilgisi, 

faydalanılan kampanya bilgisi, vermeniz halinde ticari elektronik iletişim izin bilgisi gibi 

pazarlama bilgileriniz,  

 Müşteri numarası, talep/şikâyet/öneri, işlem tutarı, teminat bilgisi, portföy bilgisi gibi 

müşteri işlem bilgileriniz,  

 İcra haczi gibi yasal ve idari mercilerce yapılan işlemler kapsamında ulaşan 

tebligatlarda yer alan bilgiler, bunlara bağlı olarak yapılan Şirketimiz nezdinde bulunan 

hesaplarınıza yapılan blokeler, kesintiler ve bunlara dair işlem kayıtları, dava ve 

takipler gibi resmi, idari ve adli makamlardan ulaşan tebligatlar ve belgeler içeriğinde 

yer alan bilgiler gibi hukuki işlem bilgileriniz,  

 Referans kişi bilgisi gibi aile bireyleri veya yakınlarınıza ait bilgileriniz,  

 Fotoğraf, ses kaydı gibi görsel ve işitsel verileriniz,  

 Uzaktan kimlik tespiti ve hesap açılış sürecinde yapılan görüntülü görüşme kayıtlarınız 

ve kimlik eşleştirmesi için kullanılan biyometrik fotoğrafınız gibi biyometrik verileriniz, 

 Müşteri kullanıcı hesabı bilgisi, sistem ve uygulama kullanıcı hesap bilgileri, log kayıt 

bilgileri, işlem durumu gibi işlem güvenliği verileriniz.  

 

2- Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 

 

Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkelere sadık kalarak, meşru amaçlar 

doğrultusunda ve bu amaçlarla bağlantılı olarak toplamakta olduğu kişisel verilerinizi sıklıkla;  

 

 Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

 Denetim/ etik faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  

 Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

 İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,  

 Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, 

 Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,  

 Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 

 Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,  

 Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,  

 Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,  
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 Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,  

 Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,  

 Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,  

Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, 

 Talep / şikâyetlerin takibi,  

 Yatırım süreçlerinin yürütülmesi, 

 Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla, temel hak ve 

özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, 

belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir. 

 

3- Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz Nelerdir? 

 

Kişisel verileriniz, sözlü, fiziki ve elektronik olarak doğrudan tarafınızdan veya kanunen yetkili 

kamu ve özel kurumlardan, sosyal medya, Google ve benzeri arama motorları gibi aleni bilgi 

kaynaklarından, iş ortaklarımızdan, görsel ve yazılı basın, referans kişileriniz gibi kaynaklardan 

e- posta, fiziki posta veya kargo, ses kayıtlı telefon, görüntülü görüşme, faks, kurumsal web 

sitemiz, Şirketimiz tarafından kullanılan formlar ve faks,  elektronik işlem platformları üzerinden 

elde edilmektedir.  

 

4- Kişisel Verilerinizi İşlemede Hukuka Uygunluk Sebeplerimiz Nelerdir? 

 

Kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, Kanun’un 5/2 maddesinin (a) 

bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (c) bendinde düzenlenen 

“sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli olması”, (ç) bendinde düzenlenen “veri 

sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (d) bendinde 

düzenlenen “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,  (e) bendinde düzenlenen 

“Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” (f) bendinde 

düzenlenen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya 

birkaçına dayanılarak ve gereken hallerde Kanun’un 5/1. veya 6/2 Maddesi uyarınca açık 

rızanıza istinaden işlenmektedir. 

 

5- Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarabiliriz? 
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Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan toplama ve işleme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı ve 

Kanun’un 8.  maddesine uygun, idari ve teknik güvenlik önlemleri alınmış olarak, gerekli olduğu 

durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 

 

Bu doğrultuda kişisel verileriniz işleme amaçlarıyla sınırlı olacak şekilde ve gerekli oldukça; 

Sermaye Piyasası Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Merkezi 

Kayıt Kuruluşu A.Ş. T.C. Merkez Bankası, Takasbank gibi müşteri bilgilerini istemeye kanunen 

yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlara -hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar 

çerçevesinde- aktarılabilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu ve sair bağlı olunan yasal mevzuat 

uyarınca bilgi aktarımı izni verilen veya zorunlu tutulan sair kurum ve kuruluşlara, bağımsız 

denetim şirketlerine, dijital iletişim ve reklam hizmeti, sesli ve görüntülü iletişim hizmeti ve 

benzeri bilişim ve iletişim sistem ve çözüm hizmeti alınan hizmet sağlayıcılar gibi yurtiçinden 

mal ve hizmet temin ettiğimiz tedarikçilere ve bankalar, işbirliği yaptığımız sair finansal 

kuruluşlar gibi yurtiçi iş ortaklarımıza aktarılabilecektir. 

 

Kişisel verileriniz, işleme amaçları ve operasyonlarımızın gerektirmesi halinde Kanun’un 9. 

Maddesinde yer alan şartlar dâhilinde yurt dışında bulunan tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza 

aktarılabilecektir. Kanun’un 9. Maddesi kapsamında “açık rızanızın” alınması işleme şartına 

dayanmamız halinde, açık rızanız temin edilerek aktarım yapılacaktır. 

 

6- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz? 

 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin 

taleplerinizi; 

 

1) Islak imzalı olarak ve geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte, Kültür Mahallesi 

Nisbetiye Cad. Akmerkez Apt. No: 56/13 Beşiktaş/İstanbul adresine göndererek, 

2) Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat başvurarak, 

3) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle 

dinamikmenkul@hs03.kep.tr KEP adresimize göndererek, 

4) İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan 

elektronik posta adresinden kvkk@dinamikyatirim.com.tr adresimize e-posta ile 

göndererek, iletebilirsiniz. 

 

Talebinizde, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakka 

yönelik açıklamanın anlaşılır bir şekilde belirtilmiş olması ve kimliğinizi doğrulayıcı bilgilerin yer 

mailto:dinamikmenkul@hs03.kep.tr
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alması önemlidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek 

amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve 

bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına 

sahiptir. Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içerisinde 

cevaplandırılacaktır.  

 

Saygılarımızla. 

 

Veri Sorumlusu 

DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.   

Mersis No  : 0325006616900019 

Adres   : KÜLTÜR MH. NİSBETİYE CD. AKMERKEZ APT. NO:56/13 

BEŞİKTAŞ  / İSTANBUL 

Telefon  : 0212 353 10 54 

Kep Adresi  : dinamikmenkul@hs03.kep.tr 

E-posta  : kvkk@dinamikyatirim.com.tr 
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