
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

Ceviz Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (“Universal Counselor” ya da “Şirket”) tarafından 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak yürütülen kişisel veri
işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak benimsenen ilkeler
konusunda açıklamalarda bulunulması ve bu kapsamda danışanlar ve aileleri, hizmet verilen
diğer kişi ve kuruluşlar, çalışanlar, çalışan adayları, tedarikçiler, ziyaretçiler başta olmak
üzere kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu
aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) sizlerin dikkatinize sunulmaktadır.

Şirketimizin Aydınlatma Metni ile:

1. KVKK ve ilgili mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

2. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak öngörülen uygulamaların hayata
geçirilmesi

3. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda şirket içi farkındalık oluşturulması ve bunun
sürekliliğinin sağlanması

amaçlanmakta ve nihayet, bunun Şirketimizin toplam kaliteyi hedefleyen bütüncül
perspektifli yönetim anlayışımızın önemli bir bileşeni haline getirilmesi öngörülmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesi çerçevesinde Şirketimize yurtiçi ve yurtdışı
eğitim danışmanlığı, bu kapsamda okul/yaz okulu/staj vb. başvuru ve gerekliliklerin
sağlanması ve sair danışmanlık hizmetleri hakkında teklif sunulması, danışmanlık sözleşmesi
kurulması ve/veya danışmanlık sözleşmesinin ifası, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve diğer
hizmetlerin sunulması kapsamında sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin
(adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir
gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair, Universal
Counselor’ın “Veri Sorumlusu” olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini
sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Universal Counselor, Kişisel Verilerin işlenmesi
bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir. Kişisel Veriler, Universal
Counselor tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak
işlenebilmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu Universal
Counselor tarafından;

● İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması,
● Ticari iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması,
● Pazarlama/İletişim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması,
● Şirketimiz bünyesinde yapılan danışmanlık toplantıları, danışmanlık teklifleri, ilgili

raporların hazırlanması ve sair hizmetler için sunulan tekliflerin incelenmesi,
● Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
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● Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
● Şirketimizin kullanımında olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin

sağlanması,
● Yurtiçi-Yurtdışı danışmanlık, danışmanlıkla ilişkili çalışmaların koordinasyonu

ve/veya ifası,
● Danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi,
● Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
● Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
● İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve

hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
● Yetkili kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi,
● İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi,
● Eğitim danışmanlığı dünyasındaki gelişmeler hakkında bilgi verilmesi,
● Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması,
● Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
● Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
● Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

amaçları ile işlenebilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri

Kişisel Veriler, Universal Counselor tarafından başta yurtdışı-yurtiçi eğitim danışmanlığı, bu
süreçlerin takibi, sair danışmanlık hizmetleri için teklif sunulması ve/veya Universal
Counselor ile danışmanlık sözleşmesi kurulması ve/veya danışmanlık sözleşmesinin ifası,
istihdam politikasının yürütülmesi olmak üzere otomatik ya da otomatik olmayan
yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil
uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer
verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda Universal Counselor’ın sözleşmeler ve
kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki
sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler,
Universal Counselor tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak,
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Universal Counselor, Kişisel Verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde
toplayacak, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli bilgi
güvenliği tedbirlerini de alarak işleyecek ve yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel
Verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca veya varsa yasal saklama
süresince saklayabilecek olup Kişisel Verileri KVKK’da ve işbu Aydınlatma Metninde
belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti
bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok
edecek veya anonim hale getirecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması
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Kişisel Verileriniz, Universal Counselor tarafından işbu Aydınlatma Metninde yer alan
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme
amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan,

● Şirket faaliyetlerini izleme, inceleme ve gerektiğinde denetleme hakkı bulunan
Şirketimiz hissedar, yönetici ve çalışanlarına,

● Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketlere,
temsilcilerimize,

● Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi oldukları kanunlarında
açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarına,

● Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıklarına, bankalara, finans kuruluşlarına ve sair
gerçek veya tüzel kişilere,

● Vergi, hukuk da dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişilere ve
kuruluşlara

aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, KVKK’nın 9. maddesi uyarınca Universal
Counselor tarafından;

● Yurtdışındaki üniversitelere ve eğitim kurumlarına,
● Yurtdışındaki üniversite ve eğitim kurumlarının bilgi aldığı ve erişimine açık olan

FAFSA, CSS, UCAS, IDOC, CommonApp, CoalitionApp vb. merkezi veri
havuzlarına,

● Doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki
hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere/kuruluşlara,

● Diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü
kişilere/kuruluşlara (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti
sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara,

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari
tedbirler Universal Counselor tarafından alınmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme”
hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Universal Counselor bu kapsamda, kişisel veri
sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu
Aydınlatma Metni ile Universal Counselor söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde
kullanılacağı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine
bilgi vermektedir.

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan;

● Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
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● Kişisel Verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme,

● KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinin
silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel Verilerinin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları
halinde giderilmesini talep etme

haklarına sahiptirler.

Veri Sahibinin Başvurusu

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Ek’teki formu kullanarak
info@universalcounselor.com adresine veya aşağıda yer alan adresimize yazılı olarak
iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
halinde, Universal Counselor tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız
KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebinizin bizlere ulaştığı tarihten
itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız aynı madde hükmü gereğince yazılı
veya elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılacaktır.

Universal Counselor

Genel Müdürlük Adresi: Zorlu Center, TD Lobby, N.55 Zincirlikuyu, 34340, Beşiktaş,
İstanbul
Telefon: +90 (212) 353-6606, Mobil: +90 (554) 153-6606, Web: universalcounselor.com
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KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

A. Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

Ad-Soyad :

TC Kimlik No :

Telefon Numarası :

E-mail :

Adres :

Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz
(Danışan-Veli, iş ortağı, çalışan adayı, çalışan,

üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi).

:

B. Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakkın Seçimine İlişkin Bilgiler (Lütfen talebinize uygun

ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)
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Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep
ediyorum.

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına
uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü
kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini
istiyorum.

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde
de düzeltilmesini istiyorum.

Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini
istiyorum.

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu
sonuca itiraz ediyorum.

C. Talep Hakkında Açıklama (Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu

olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)
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D. Ekler (Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz)

…………………..…………….……………………………….……………………………….……

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

E. Lütfen Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

❏ Adresime gönderilmesini istiyorum.

❏ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha

hızlı yanıt verebileceğiz.)

❏ Elden teslim almak istiyorum (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli

vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir)

F. Başvuru Sahibinin Beyanı

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen

kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap

verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından

kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin

sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya

sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz

taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde

Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul

etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.
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Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi [1]

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmzası :

[1] Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri
sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekâletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli
olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.
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