
KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 

ZİYARETÇİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ 

Güncelleme Tarihi : 18/01/2022 

Değerli Ziyaretçimiz, 

1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI NEDİR? 

Konya SMMMO ('Oda') olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVK" ya da 
"Kanun") 10. maddesinde belirtilen kapsam dahilinde kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin sizi 
bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna 
önem veriyoruz. 

Oda, Kanun'da tanımlandığı şekliyle bir "Veri Sorumlusudur". Bu bağlamda kişisel verilerinizi Kanuna 
uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler 
alıyoruz. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda ve kişisel verilere ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi 
almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz. 

2. KİMİN, HANGİ VERİLERİNİ İŞLİYORUZ? 

Konya SMMMO olarak tesis/ofisimizi ziyaretiniz sebebiyle aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi 
işlemekteyiz: 

a. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ 

Kimlik, Fiziksel Mekan Güvenliği 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ? 

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaret 
Amacını Teyit Etmek 

Kişisel verileriniz bu amaçların dışında kullanılmamakta Kanun'un 5/2 (f) maddesi hükmünde 
düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİ NEDEN VE KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ? 

Topladığımız kişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşmıyoruz. 
Ancak Kanun'un 5/2(ç) maddesi hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
amacıyla kanunen yetkili kuruluşlardan gelen talepleri karşılamak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile 
yargı mercileri ile paylaşabiliyoruz. Verileriniz, toplanma amacı sona erdikten sonra imha 
edilmektedir. 

5. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR? 

Veri sahibi sıfatıyla Oda olarak tarafımıza başvurarak; 

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

applewebdata://647A16FF-B916-4288-AAED-9D48DB356E9C/-!-Gizlilik%20Politika%20Link-!-


3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
6. Kanun'un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya 
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme, 

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

8. Kişisel verilerin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

6. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ? 

Yukarıda sayılan haklarınıza ve Kanun'un uygulamasına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şahsen 
yapabilir ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de öngörülen diğer 
başvuru usullerine uygun olarak bize (Oda) iletebilirsiniz. Talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve 
en geç 30 (otuz) gün içinde -on sayfaya kadar- ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
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