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Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni 

 

 İşbu aydınlatma metni,  UMB Dijital Medya Yazılım Bilişim Reklam Hizm. Tic. ve Ltd. 

Şti ile Atakan Şeniz Ajans UMB şirketleri tarafından(bundan sonra Şirketler diye anılacaktır) 

müşterilerinin ve verileri işlenen ilgililerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(bundan sonra Kanun diye anılacaktır) kapsamında kişisel verilerinin belirtilen şirketler 

tarafından işlenmesine ve yasal süresi içerisinde mevzuata uygun olarak silinmesi, yok edilmesi 

ve anonim hale getirilmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. 

 Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı 

bilgilere https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinde yer alan Sicil Sorgulama butonundan 

ulaşabilirsiniz.  

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

 Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmakla birlikte şirket içi ilgili 

çalışan dışında erişim yapılamamaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle 

toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 

çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir. Mevzuat dışında kalan herhangi bir sebeple 

kişisel verileriniz muhafaza edilmemekte ve yine usule uygun şekilde silinip yok edilmekte veya 

anonim hale getirilmektedir. 

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları 

 Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve ilgili mevzuatlarda belirtilen kişisel 

veri işleme şartları çerçevesinde  Şirketlerin yeni  işbirlikleri yapabilmesi, çalışılan diğer sirket 

veya şahıslar ile yeniden irtibat kurabilmek, hizmet sözleşmelerini tanzim edebilmek, gider 

pusulası düzenleyebilmek, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirketlerin müşteri 

portföyleri belirlenebilmesi, Şirketler tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri 

faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin 

yürütülmesi, Şirketlerin ve Şirketler ile  iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve 

ticari-iş güvenliğinin temini amaçları ile işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları 

 Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde ve ilgili mevzuatlarda belirtilen kişisel 

veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirketler tarafından sunulan hizmetlerin ilgili 

kişilerin menfaati ve hukuki yükümlülükler dolayısıyla işlenip, yeni  işbirlikleri yapabilmesi, 

https://verbis.kvkk.gov.tr/


çalışılan diğer sirket veya şahıslar ile yeniden irtibat kurabilmek, hizmet sözleşmelerini tanzim 

edebilmek, gider pusulası düzenleyebilmek, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

Şirketlerin müşteri portföyleri belirlenebilmesi, Şirketler tarafından sunulan hizmetlerden ilgili 

kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş 

süreçlerinin yürütülmesi için Şirketler içerisinde Şirketlerin iş ortakları ve tedarikçileri ile 

hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle 

paylaşılabilecektir. 

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 

 Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri 

Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirketlere 

iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketlerimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her 

halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Aynı zamanda VERBİS 

üzerinden kamuya açık olarak ancak genel bilgilere yer verilen verileri gözlemleyebilir, 

şikayetlerinizi kurum aracılığı ile de yapabilirsiniz. Kişisel verileriniz Şirketler bünyesinde kişisel 

veri envanterine uygun olarak işlenip muhafaza edilmekte ve mevzuata uygun şekilde Kişisel 

Verilerin Korunması Kurulu veya ilgili Bakanlığın isteği doğrultusunda sunulmaktadır. 

 Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklarınızı Şirketlere 

ve Kurula yöneltip kullanabilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmiş ise bilgi edinme hakkı 

doğrultusunda bilgi talep etme, 

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılıyor ise üçüncü 

kişileri bilme, 

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini,  yok edilmesini  

veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme, 



 Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri 

sıralamış olup bu kapsamda; 

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, 

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, 

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme 

görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, 

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali 

çıkarlarının korunması için gerekli olması,  

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır. 

 

 Kanun’un 28. maddesinin 1.fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun 

kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme 

alınmayacaktır: 

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak 

kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle 

ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi, 

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve 

istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, 

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik 

güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek 

kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında 

işlenmesi, 

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya 

ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi, 

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı 

makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi, 

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması 

 Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için öncelikli olarak işbu 

aydınlatma metninde belirtilen "Veri Sorumlusu'na" başvurmak zorundadır. Başvurular, ilgili veri 

sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntem ile gerçekleştirilecektir; 



Talep belirtir dilekçe ile birlikte ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli 

taahhütlü mektupla Ortacamii Mh. Namık Kemal Cd. No:5 D:12 Süleymanpaşa Tekirdağ 

adresine iletilmelidir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi 

 Şirketler, Kanun’da ve sair mevzuatlarda öngörülen sınırlar çerçevesinde söz konusu 

hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün 

içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde 

bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla 

düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

 Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme 

yapılabilecektir. 

 Şirketler, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına 

ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri 

sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 

Şirketlerin Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Almış Olduğu Teknik ve İdari Önlemler 

 Şirketlerin bilişim sistemleri teçhizat, yazılım ve sistem güvenliği mevcut olup, erişim 

izni yalnızca kurum içi çalışanlara verilmiştir. Şifreleme yöntemi uygulanmakla birlikte veri 

sorumlusu tüm bilgilere ulaşabilmektedir. Erişimler dijital ortamda kayıt altına alınmakta ve ihlal 

durumunda ve  verilerin mevzuata uygun şekilde silinmesi veya anonim hale getirilmesi 

sürecinde teknik hukuki destek ve yönlendirme amacıyla çalışılan  danışmanlık şirketi 

mevcuttur. 

 Kişisel veri işlemeye başlamadan önce ilgililere aydınlatma metni sunulmaktadır. 

Çalışanlara KVKK ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimler düzenlenip, kişisel ve özel nitelikli kişisel 

verilerin muhafazası, silinmesi, anonim hale getirilmesi hususunda bilgilendirilmeler 

yapılmaktadır. Gerek kurum dışı destek aldığımız danışmanlık firması gerekse şirket içerisinde 

periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır. 

Veri Sorumlusu Hakkında 

 Şirketlerin Veri Sorumlusu Atakan Şeniz olup, hukuki  yükümlülük dolayısıyla zaruri 

erişimler dışında tüm kişisel verilere erişim iznini haizdir. Kişisel Veri Envanteri düzenlenmesi 

yetkisi de kendisinde olup, teknik hususlarda hukuki danışmanlık almaktadır. 

 

 


