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ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİ AYDINLATMA METN 

Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği 

İşbu “Ziyaretçi Aydınlatma Metni”  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Prof. Dr. 

Mehmet Bülent ÖNAL tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Kişisel verileriniz, Zeno İş Merkezi, Ertuğrulgazi Mah. Damlalar Sk. No: 28/17 Tepebaşı / 

ESKİŞEHİR adresinde mukim, Eskişehir Vergi Dairesi, 12562103976 nolu vergi mükellefi Prof. 

Dr. Mehmet Bülent ÖNAL (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu 

amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin 

doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

KİMLİK BİLGİSİ 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 
Ad-Soyad 
KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI 
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Talep ve Şikayetlerin Takibi 
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ 
Yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde 
belirtilen; 
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 
KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ 
ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 
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İLETİŞİM BİLGİSİ 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim Adresi 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, 
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
Talep ve Şikayetlerin Takibi, 
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, 
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ 

Yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde 
belirtilen; 
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ 
İletişim veri kategorisinde belirtilen kişisel veriler ; bilgi güvenliği sistemleri, çerezler, formlar 
ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır. 
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

Toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan ‘’ Kanunlarda ön 
görülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi ‘’ için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili 
kişi ve resmî kurumlara, mevzuata uygun bir şekilde hizmet verdiğimiz ve sözleşme ilişkisi içinde 
olduğumuz tedarikçilerimize yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak  aktarılmaktadır. 

 

İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİSİ 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

IP Adresi Bilgileri, İnternet sitesine giriş çıkış bilgileri, Log kayıtları 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata 
Uygun Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu 
Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri 
Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ 

Mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 
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KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ 
İşlem güvenliği veri kategorisinde belirtilen kişisel veriler ; web sitemizde oluşturulan çerezler 
ve üçüncü taraflara ait (örneğin Google Analytics, Facebook Piksel… vb) çerezler vasıtasıyla 
toplanmaktadır. 
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili 
kişi ve resmî kurumlara aktarılmaktadır. 

 

 

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında 

ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama 

süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

Web veya mobil sitemizi ziyaret etmeniz durumunda çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler 

hakkında ayrıntılı bilgiler https://www.bulentonal.com/ adresinde yayımlanan Çerez 

Politikasında yer almaktadır. 

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ VE İLETİŞİM 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuata uygun olarak 

Muayenehanemize iletebilirsiniz. Başvurunuzu 

dilerseniz https://www.bulentonal.com adresinde bulunan başvuru formu ile iletebilirsiniz. 

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde; 

Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, bizzat Muayenehanemize teslim edebilir ya da 

Zeno İş Merkezi, Ertuğrulgazi Mah. Damlalar Sk. No: 28/17 Tepebaşı / ESKİŞEHİR adresine posta 

ile gönderebilirsiniz. 

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde; 

Başvuru Forumu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik 

imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, kayıtlı e-posta adresiniz 

üzerinden bulentonal@hotmail.com adresine iletebilirsiniz. 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak 

sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

https://www.bulentonal.com/

