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İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ 

 

Uzm. Dyt. Olcay BARIŞ özel hayatınızın gizliliğine ve kişisel verilerinizin korunmasına önem vermektedir. Bu 

nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) 

kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. 

 

Veri Sorumlusu 

Uzm. Dyt. Olcay BARIŞ kişisel verilerinizi, 6698 sayılı KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu 

sıfatı ile işlemektedir.  

UNVAN  : Uzm. Dyt. Olcay Barış  

ADRES  : Ataşehir Vogue Business Center Küçükbakkalköy Mahallesi Rüya Sokak No:12-18 Kat:8 

34750 Ataşehir/İstanbul 

 

İLETİŞİM : info@olcaybaris.com 

 

 

 

İşlenen Kişisel Veriler 

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında 

Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve 

açıklamaları aşağıdaki gibidir: 

İşlem Güvenliği Bilgileri IP adresi, log kayıtları, mac adresi 

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Öncelikle belirtmek isteriz ki; internet sitemiz üzerinden herhangi bir üyelik kaydı ya da doğrudan sitemiz 

aracılığıyla iletişim imkanı bulunmamaktadır. İnternet sitemizin amacı, beslenme ve beslenmeye bağlı süreçlere 

ilişkin toplumda bilinç ve farkındalık oluşturmaktır. Dolayısıyla internet sitemiz aracılığıyla yalnızca ıp kaydınız, 

log kayıtlarınız ve mac adresiniz olan işlem güvenliği verileriniz işlenmektedir. Bu verilerinizin işlenme amacı; 

kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, internet sitemizin siber güvenliğini sağlamak, tamamen anonim olan 

ve yukarıda sayılan verileriniz aracılığıyla yayımladığımız makale ve içeriklerin görüntülenme sayı ve oranlarını 

tespit etmektir. 

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 

“c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 

kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 

için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) 
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İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8(2)(a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası 

aranmaksızın aktarılacaktır: 

• İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi 

halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. 

• İnternet sitemiz hizmet sağlayıcısı firma ile siber güvenliğin sağlanması amacıyla gerektiği ölçüde 

paylaşılabilecektir. 

 

 

Yurtdışına Aktarım 

www.olcaybaris.com aracılığıyla elde edilen ve yukarıda sayılan kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak 

saklanmaktadır. Elde edilen kişisel verileriniz halihazırda yurtdışına aktarılmamakla birlikte; 

• Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip 

olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) 

• Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve 

ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı 

Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla 

aktarılabilecektir. 

 

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak 

üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak tarafımızca işlenmektedir.  

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) 

maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya 

elektronik ortamda elde edilmektedir: 

• İnternet sitemizi ziyaret etmeniz vasıtasıyla elektronik ortamda elde edilmektedir. 

 

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak haklarınız bulunmakta 

olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen 

bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna 

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 
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• “Ataşehir Vogue Business Center Küçükbakkalköy Mahallesi Rüya Sokak No:12-18 Kat:8 34750 

Ataşehir/İstanbul” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, 

• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli 

taahhütlü mektup ile, 

• Şirketimize önceden bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 

suretiyle info@olcaybaris.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un 

belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 

 

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Şirketimizin veri saklama politikası doğrultusunda verileriniz, 6563 sayılı Kanun, 6102 sayılı Kanun, 6098 sayılı 

Kanun, 213 sayılı Kanun, 6502 sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama 

sürelerine uygun olarak saklanır. Söz konusu sürenin dolması ya da kişisel verilerin işleme amacının ortadan 

kalkması halinde, kişisel verileri silinir, yok edilir, imha edilir veya anonim hale getirilir. 

Değişiklik ve Güncellemeler 

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat 

ve/veya  www.olcaybaris.com kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler 

doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Dyt. Olcay Barış değişiklik 

yapma hakkını saklı tutar. 

Aydınlatma Metninin en güncel haline internet sitemizden ulaşılabilirsiniz. 

 

 


