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DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ  

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, web sitemizi www.dinamikyatirim.com.tr  ziyaretleriniz sırasında 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 Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?  

Şirketimizin, internet sitesi ziyaretçilerine ait işlediği kişisel veriler şunlardır: 

 Çerezler ve piksel etiketler vasıtasıyla IP adresi izleme ve kayıtları, log kayıtları gibi işlem 

güvenliği verileri, 

 Çerezler vasıtasıyla izlenen internet sitesi ziyaret sıklığı, web sitesinde geçirilen ortalama 

süre, arama hareketleri, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID 

gibi pazarlama verileri, 

 Kullanmanız halinde web sitesi iletişim formu vasıtasıyla iletilen kimlik, iletişim ve talep ve 

şikâyet verileri. 

 

2- Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 

Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar 

doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak toplamakta olduğu kişisel verilerinizi sıklıkla; 

 Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

 İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  

 Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, 

 Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,  

 Talep ve şikayetlerin takibi, 

 Gereken hallerde 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. 
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3- Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuka Uygunluk Sebeplerimiz 

Nelerdir? 

 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda elektronik ortamlarda web sitemizi 

ziyaretleriniz esnasında tarafınızdan toplanmakta ve Kanun’un 5/2 maddesinin (a) bendinde 

düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülme”, (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (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 maddesi uyarınca “açık rızanızın” temin edilmesi suretiyle toplanmakta ve 

işlenmektedir. 

 

4- Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarabiliriz? 

 

Kişisel verileriniz gereken hallerde, yukarıda yer verilen işleme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı ve 

Kanun’un 8. maddesine uygun olarak, yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu 

doğrultuda, kişisel verileriniz, işlenme amaçlarıyla sınırlı olacak şekilde ve gerekli oldukça, bilgi işlem 

ve veri tabanı hizmet sunucuları, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, pazar araştırma şirketleri, 

ajanslar, reklam, pazarlama yazılım ve destek hizmeti sunucuları gibi dış kaynak hizmet 

sağlayıcılarına ve yasal ve resmi taleplerin ifası gerektirdikçe resmi ve idari ilgili tüm kurum ve 

kuruluşlara aktarılabilecektir.  

 

5- 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 alması 
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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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