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HN ARGE Danışmanlık Bilişim Yazılım ve Reklamcılık Tic. Ltd. Şti  (HN ARGE), 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10′ dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine 
getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya yazılım 
uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. HN ARGE olarak kişisel verilerinizin 
güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde 
kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi 
belirtmek isteriz. 

 
HN ARGE işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta 
yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. 
 
07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizce elde 
edilmiş/edilecek ya da şirketimizce paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin 
(kişisel veri), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde şirketimizce 
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. 
 
Kişisel verilerinizin işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve 
özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir. 
 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 
 

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz ve bize ait kişisel veriler; 

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 
• Doğru ve gerektiğinde güncel 
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için 
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 

edilme kurallarına uygun bir şekilde HN ARGE’nin ve sizin satın alma/hizmet verme vs. iş 
ilişkileri ve faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir. 

Kişisel Verilerin Aktarımı 
KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca her iki tarafa ait kişisel veriler yukarıda sayılan amaçlar 
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dahilinde, HN ARGE ’nin  ve sizin birlikte faaliyetlerinizin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri 
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere yerel mevzuata uygun 
olacak şekilde (iş ortağı, işbirliği yapılan kurum, banka, muhasebe, tedarikçi, hukuken yetkili 
kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) 
aktarılabilecektir. 
  
 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 

Her iki tarafa ait kişisel veriler, taraflar arasında yapılan sözleşmeler, sözleşme görüşmeleri, 
dijital ve elektronik yazışmalar, posta/kargo vasıtasıyla temin edilen evraklar, vs. gibi 
kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak HN ARGE ’nin sizinle faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma 
Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 
Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

 
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
• KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, ve 
• bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili HN ARGE ‘ ye yazılı olarak başvurmanız halinde, 
talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. 

 
Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de 
ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla  

 

HN ARGE Danışmanlık Bilişim Yazılım ve Reklamcılık Tic. Ltd. Şti  adresi olan, Çifte Havuzlar 
Mah.Eski Londra Asfaltı Cad. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü 
Teknopark D2 / 101 - Esenler / İstanbul veya info@hnbilisim.com adresine elektronik posta 
ile ulaştırmanız gerekmektedir. 

 
Aynı şekilde KVKK ve sair mevzuat uyarınca, işbu metin çerçevesinde bizim de, tarafınıza 
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nezdinizde mevcut kişisel verilerimiz için yukarıda sayılı tüm haklara sahip olduğumuzdan 
tarafınızca belirlenen veri sorumlunuza başvurabileceğimizi kabul etmektesiniz. 

 
 

HN ARGE Danışmanlık Bilişim Yazılım ve Reklamcılık Tic. Ltd. Şti 
 


