
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ/KULLANICILARI AYDINLATMA METNİ 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca www.bizantolog.org bağlantılı 

internet sitemiz üzerinden arkeoloji, mimarlık tarihi, sanat tarihi, tarih ve ilgili disiplinlerdeki 

Geç Antik ve Bizans çalışmaları alanlarında bilimsel araştırmalar yürüten kişiler arasında fikir 

alışverişini, araştırmacıların birbiri ile iletişimini, bilimsel çalışma konuları hakkında bilgi 

paylaşımını sağlama ve etkinlikler oluşturma faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verilerinizi 

önemsiyor ve güvenliğinin sağlanması için yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. İşbu 

aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri de bilgilendirmeyi 

amaçlıyoruz.   

 

İnternet Sitemiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz ve Toplama Yöntemlerimiz 

İnternet sitesi üzerinden işlenen kişisel verilerinizin bir kısmı kullanıcımız olmak üzere üyelik 

formunu doldurmanız, bir kısmı ise internet sitemize giriş yapmanız nedeniyle otomatik 

yollarda elde edilmektedir.  

İnternet sitesi kullanıcılarımızın bizzat paylaştığı kişisel verileri şunlardır: 

Adı, soyadı, şifresi, e-posta adresi, araştırmacının bağlı olduğu kurum/üniversite, 

araştırmacının akademik statüsü, bağlı olduğu disiplin, araştırma alanı, varsa yazılmış yüksek 

lisans ve doktora tez isimleri, avatar (isteğe bağlı) ve kişisel internet sitesi adresi (isteğe bağlı) 

İnternet sitesi kullanıcı/ziyaretçilerimizin bizzat paylaşmadığı ancak otomatik yollarla elde 

edilen veya tarafımızca üretilen kişisel veriler şunlardır: 

Tarayıcı çerez (cookie) bilgileri, IP adresi, Genel konum verileri, Site içi hareketler-sayfa 

gezinti bilgileri 

 

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebeplerimiz 

İnternet sitesinde yer alan üyelik formu üzerinden tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz 

üyelik işleminin gerçekleştirilmesi, Geç Antik ve Bizans çalışmaları alanında çalışan 

araştırmacılar arasındaki iletişim, işbirliği ve fikir alışverişinin sağlanması, etkinlik bilgilerinin 

tarafınızla paylaşılabilmesi ve tarafınız ile iletişim kurulması için açık rıza, sözleşmenin 

kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya 

korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek 

kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki nedenlerine dayalı 

olarak saklanmaktadır.  

İnternet sitemizi ziyaretinizde otomatik yollarla işlenen kişisel verileriniz ise güvenliği 

sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, site içi deneyimlerini zenginleştirmek, 

istatistiksel değerlendirmeler yapmak ile Çerez Politikamızda yer alan amaçlar kapsamında 

http://www.bizantolog.org/


kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu 

olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel 

hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin 

zorunlu olması hukuki nedenlerine dayalı olarak işlenmektedir.  

 

Kişisel Verileriniz Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarma Amaçlarımız 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlardan birinin kişisel verileri 

üçüncü kişilere aktarımını gerektirmesi halinde, Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca 

belirlenen şartlardan biri var ise yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir. 

Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılması durumları ve hukuki sebeplerimiz başlıca 

şunlardır: 

• Mevzuata uygun şekilde yöneltilen bilgi ve belge taleplerini yerine getirilmesi için Yetkili 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,  

• İnternet sitesi faaliyetlerimizin amacı doğrultusunda iletişim kurabilmeniz için diğer 

üyelerimize,  

• İnternet sitesi faaliyetlerinin yürütülmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, 

internet sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, güvenliğin sağlanması, hileli ya da 

izinsiz kullanımların tespit edilmesi ve yukarıda sayılan amaçlarımız doğrultusunda 

Kanada’ da bulunan servis sağlayıcımız Wild Apricot’ a, bilgi güvenliği uzmanlarına, 

• İnternet sitesi üyelerinin katılacağı konferans, eğitim, kurs vb. etkinliklerle ilgili olarak bu 

etkinliklerin sağlayıcılarına, 

• İnternet sitesi üyelerinin faydalanacağı özel kampanyalar, indirimler, üyelikler vb. 

ayrıcalıklar için bu hizmet ve ürünlerin sağlayıcılarına,  

• Hukuki uyuşmazlıkların çözümü için avukatlarımıza mevzuat hükümleri kapsamında 

aktarılabilmektedir. 

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız 

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

6. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel 

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 



8. Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da 

yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel 

verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 

9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Yukarıda sayılan haklarınız kapsamında yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza 

ya da tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi 

kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.  

Yaptığınız başvurularda aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir.  

- Ad-soyad ve başvuru yazılı ise imza 

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası 

- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi 

- Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası 

- Talep konusu 

- Talebe konusuna ilişkin bilgi ve belgeler 

- Vekil aracılığı ile başvuru yapılıyor ise geçerli vekaletname sureti 

Başvuru Adresleri 

Elektronik ortamda yapacağınız başvurularda güvenlik elektronik imza, mobil imza ya da 

tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta üzerinden 

bizantolog@gmail.com adresimize iletebilirsiniz.  

Taleplerinizi başvuru usullerine uygun olarak iletmeniz halinde, talebinizi niteliğine göre en 

kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin 

ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen 

tarifedeki ücreti talep edebilecektir. 

 

 


