
Balay, Eryiğit & Erten Avukatlık Ortaklığı (“Balay, Eryiğit & Erten”) ve Bee Danışmanlık Ticaret Limited 
Şirketi (“Bee Danışmanlık”) (birlikte “Bee Law” olarak anılacaktır) olarak özel hayatın ve kişisel 
verilerin gizliliğinin korunmasına önem vermekteyiz. Bee Law olarak veri sorumlusu sıfatıyla, sizi 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin 
işlenmesi hususunda bilgilendirmek isteriz. 
 
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile iş ortaklarımız, müvekkillerimiz, çalışan ve çalışan 
adaylarımızın faaliyetlerimiz kapsamında işlenen kişisel verileri hakkında bilgi vermek amacıyla 
hazırlanmıştır. 
 
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 
Bee Law, kişisel verilerinizi Kanun’un 4. maddesi kapsamında belirtilen ilkelere ve aşağıdaki amaçlara 
uygun olarak işlemeyi taahhüt etmektedir: 
 
a) Müvekkiller ve iş ortaklarımız için; 
i. Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetinin yerine getirilmesi, 
ii. Bu faaliyetlerin yerine getirilmesine yönelik ilave/tamamlayıcı hizmetlerin (dış ve iç denetim, 
muhasebe, vergi danışmanlığı, IT, tercüme vb.) yerine getirilmesi veya sağlanması, 
iii. Çeşitli hukuki gelişmelere ilişkin bilgi verilmesi ve bilimsel makale sağlaması, 
iv. Bu kapsamda daha önceden elde edilmiş verilerin ileriki işlemlerde de kullanılabilmesi için 
saklanması. 
 
b) Çalışanlar ve çalışan adaylarımız için; 
i. İş, sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan hakların kullanılması ve yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi, 
ii. Özel sağlık sigortası yaptırılması, 
iii. Web sitesine bilgilendirme amacıyla kişisel veri yerleştirilmesi, 
iv. İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, 
v. Kurumsal planlamaların yapılabilmesi, 
vi. İş yerinde düzen, kontrol, güvenlik, yönetim ve uyumun sağlanması, 
vii. Ofis etkinliklerinden elde edilen kamera, video kaydı ve fotoğraf gibi verilerin arşivlenmesi, 
viii. İşe alım sürecinin gerçekleştirilmesi. 
 
Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanmaktadır? 
Kişisel verileriniz tarafımıza elektronik veya fiziki yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler aracılığı ile 
sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olan ya da olmayan yollarla toplanmaktadır. 
 
Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilir? 
Yalnızca yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması 
halinde, Bee Law’a ilettiğiniz kişisel verileriniz ya da tarafımızca edinilen kişisel verileriniz yurtiçinde 
yerleşik hizmet, destek, danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve yetkili kamu kurum ve 
kuruluşları ile yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi kapsamında paylaşılabilecektir.  
 
Kişisel verileriniz mevzuat çerçevesinde bilgilerinizi talep etme yetkisine sahip mercilerden gelecek 
talepler kapsamında ve uyuşmazlıklar halinde yetkili mercilerle paylaşılabilecektir. 
 
Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir? 
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, Bee Law’a başvurmak kaydıyla kullanabileceğiniz 
haklarınız aşağıdaki gibidir: 
 
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 öğrenme, 
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
f. Kanun’un  7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
g. Düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 
h. İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 
i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme. 
 
Bee Law olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip 
olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. 
Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir: 
 
Balay, Eryiğit & Erten Avukatlık Ortaklığı  
Bee Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi  
Harman Cad. Ali Kaya Sok. Polat Plaza B-Blok K.4 D.78 Levent/ İstanbul 
Tel: 0 (212) 270 71 00 
Faks:  0 (212) 270 41 71 
E-Mail: info@bee-law.com 
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