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 Amaç  

Tuna Hukuk Bürosu olarak özel yaşamınızın gizliliğine büyük bir önem atfetmekteyiz. İşbu 
Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, işleme tabi tuttuğumuz, 
muhafaza ettiğimiz ve kimler ile nasıl paylaştığımız hususunda sizlere ayrıntılı bilgi vermek 
maksadıyla hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra 6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK)  
ile güvence altına alınan haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz ve şikâyette bulunmak istediğinizde 
yetkili kuruma nasıl ulaşacağınız konusunda ilgili kişiler aydınlatılmak istenmiştir.  

Büromuz müvekkillerimizi temsil ederken 1136 sayılı Avukatlık Kanununa tabi olmakla birlikte 
kişisel verilerinizi işlerken 6686 sayılı Kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket 
edebilmektedir. Kişisel verilerinizi sizin tercihleriniz, ilgili KVKK hükümleri ile sair ulusal mevzuat 
doğrultusunda ve müvekkillerimize karşı gizlilik yükümlülüklerimiz ile uygun olarak işlemekteyiz.   

Kapsam 

 İşbu Politikanın hükümleri müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, 
çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları 
ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası 
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerinin işlenmesi durumlarında 
uyguladığımız standartları kapsamaktadır.  

Tanımlar 

İşbu politika metni okunmadan önce bazı kavramların açıklığa kavuşturulmasında fayda 
bulunmakta olup ilgili tanımlar aşağıda sunulmuştur: 

 

Biz, Büromuz Tuna Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu 
Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade 

eder. Örneğin; ad-soyadı, TC kimlik numarası, e-posta, adres, doğum tarihi, 
kredi kartı numarası vb. 

Kişisel Veri 
Sahibi 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade eder. Örneğin; Müşteriler ve 
çalışanlar 

Veri Sorumlusu  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 
tüzel kişiyi ifade eder.  

Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen 
gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin, Büromuzca muhafaza edilen verileri bizim 
adımıza tutan firma veya şirketler vb.   

Kişisel Verilerin 
İşlenmesi 

 Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri 
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, 
yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir 
hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi 
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.  
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Özel Nitelikli 
Kişisel Veriler 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi 
veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 
sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili 
verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. 

Ziyaretçi Şirketin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya 
internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler 

Müşteri/Müvekkil Büromuz ile herhangi bir sözleşme ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın 
sunduğumuz hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişileri ifade 
eder.  

Potansiyel 
Müşteri 

Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu 
ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak 
değerlendirilmiş gerçek kişiler   

Üçüncü Kişi Şirketin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini 
sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin 
etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. Aile 
Bireyleri ve yakınlar) 

 

Hakkınızda Hangi Kişisel Verilerinizi Toplamaktayız? 

Sizlere danışmanlık hizmeti verirken ya da ilgili merciler nezdinde haklarınızı ve çıkarlarınızı 
temsil ederken toplayacağımız/toplayabileceğimiz veri kategorileri aşağıda sıralanmıştır: 

-Bize vereceğiniz vekâletname ve görevlendirmenize bağlı olarak toplayabileceğimiz kişisel 
veriler: İsim, adres ve irtibat verileri, kimliğinizi tespit etmemiz için gerekli olacak doğum tarihi ya da 
pasaport/kimlik kartı ve MERNİS verileri gibi bilgiler, e-mail adresi ve cep telefonu gibi elektronik 
irtibat bilgileri. 

-Danışmanlık ya da hukuki temsil hizmetlerimizden yararlanmak istediğiniz konuya ilişkin 
bilgi ve belgeler. 

-Ailevi meseleler ya da miras gibi konularda bizi görevlendirmeniz halinde eş, çocuklarınız, 
diğer aile üyeleri ile bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere dair veriler.  

-İş akdiniz ile ilgili bir konuda bizi görevlendirmeniz ya da istihdam durumunuzun 
görevlendirme ile ilgili olduğu durumlarda istihdam durumunuz ile maaş ve diğer ödeme bilgileri. 

-Emeklilik ya da boşanma gibi nedenlerle bizi görevlendirmeniz halinde bireysel emeklilik 
planlarınız ve sözleşmeleriniz ile ilgili veriler.  

-İş akdiniz ile ilgili bir konuda bizi görevlendirmeniz ya da istihdam durumunuzun 
görevlendirme ile ilgili olduğu durumlarda hastalık, hizmet, performans, disiplin, şikâyet ve ilgili özel 
nitelikli verilere ilişkin bilgiler gibi istihdam kayıtlarınız.  

-Bizi ayrımcılık ve mobbing gibi konularda temsilciniz olarak atamanız halinde etnik köken, 
cinsiyet ve cinsel tercih ve dini inanç ile sendika üyeliği gibi verileriniz. 
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-Adınıza yeni bir şirket kurmak maksadıyla bizi görevlendirmeniz halinde fiziksel özellikleriniz 
ve ebeveynlerinize ilişkin veriler.  

-Ferdi kaza ya da şiddete maruz kalmanız durumunda şikâyetleriniz için bizi görevlendirdiğiniz 
takdirde tıbbi kayıtlarınız. 

-Finansal durumuzun borç bilgisi ve maaş haczi gibi nedenlerle tespiti için maaş haciz, Takbis, 
SGK, Araç Kayıt gibi sorgulama kayıtlarınız.  

-Alım işlemi talimatı vermeniz halinde IBAN numaranız gibi hesap numaralarınız. 

-Sosyal güvenlik ve vergi ile ilgili kişisel verileriniz 

-Banka ve/veya şirketiniz ile ilgili veriler 

-Linkedin profiliniz gibi profesyonel hesaplarınız 

Yukarıda açıklanan veriler sizlere hizmet sunabilmemiz için gerekli olacak veriler olup sizden 
talep ettiğimizde bize sunmak istememeniz halinde sizlere sunacağımız hizmetlerde aksaklık veya 
gecikme yaşanabileceği gibi hizmet vermemiz imkânsız hale de gelebilir. 

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplamaktayız? 

Yukarıda açıklanan kişisel verilerinizi genellikle doğrudan sizlerden talep etmek suretiyle 
toplamaktayız. Bununla birlikte aşağıda sıralanan durumlarda ilgili kişisel verilerinizi aşağıdaki 
üçüncü taraflardan da yararlanarak toplayabilmekteyiz: 

• UYAP sistemi üzerinden erişebileceğimiz Takbis, SGK, EGM Araç Kayıt, GSM kayıt ve 
MERNİS bilgileri; 

• Dosya takibi için gerekli olduğu durumlarda aşağıdaki üçüncü taraflardan; 
o Banka ya da diğer finans kurumları; 
o Dosyanız ile ilgili olarak hizmetlerinden yararlanabileceğimiz danışman ya da diğer 

profesyoneller;  
o İşvereniniz ve/veya üyesi olduğunuz sendika, meslek kuruluşu ya da emeklilik fonları; 
o Doktorunuz ve İSG uzmanı 

• Web sitemiz üzerinden, web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için çerez 
kullanmaktayız. Çerez politikamız hakkında ayrıntılı bilgi almak için bkz: Çerez Politikamız 
 

• Bilgi teknolojisi sistemlerimiz ile: Örneğin Dosya takibi, belge yönetimi ve log kayıt sistemleri, 
web sayfamız ve bilgisayar ağları ve bağlantıları gibi diğer teknik sistemler vasıtasıyla. 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşlemekteyiz?  

- Kişisel verilerinizi KVKK’nun 4. Maddesinde zikredilen ilkeler ve 5. Maddesinde belirtilen ve 
aşağıda sıralanan işleme şartlarına uygun olarak işlemekteyiz:  

https://tunalawfirm.com/pdf/Tuna%20%C3%87erez%20Politikas%C4%B1.pdf
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• Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde hukuki ve idari yükümlülüklerimizi yerine getirmek 
maksadıyla;  

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sizlerle 
birlikte imzaladığımız sözleşmelerin yerine getirilmesi ya da sözleşme akdedilmeden önce 
talebiniz doğrultusunda adım atmak maksadıyla;  

• Bizim ya da üçüncü bir tarafın meşru menfaatleri için gerekli olması durumunda; ya da: 

• Bize kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza vermeniz halinde. 

Meşru menfaatlerimizden kastedilen temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla 
kişisel verilerinizi iş takibi ya da ticari sebeplerle işlememizin gerekmesidir. 

Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizi işleme sebeplerimiz hakkında ayrıntılı bilgiler sıralanmıştır:   

 

Kişisel Verilerinizi İşleme Sebeplerimiz   Verilerinizin Bize Neden Gerekli Olduğu 
Size hukuki hizmetler sunabilmek için Sizlerle birlikte imzaladığımız 

sözleşmelerin yerine getirilmesi ya da 
sözleşme akdedilmeden önce talebiniz 
doğrultusunda adım atmak 
maksadıyla(KVKK Md. 5/2/c) 

-Müvekkil ve müşterilerimizin kimliklerini 
kontrol etmek ve doğrulamak için.  
-Mali yaptırım ve haciz gibi koruma 
tedbirlerinin alınması ya da  
-Sağlık ve güvenlik mevzuatı ya da tabii 
olduğumuz mesleki kurallar kapsamında icra 
ettiğimiz avukatlık mesleği için geçerli meslek 
kuralları, kanuni ve idari düzenlemelere uymak 
için.  

Hukuki ve idari yükümlülüklerimizi 
yerine getirmek maksadıyla(KVKK Md. 
5/2/a) 

İdari düzenleme mercilerince yürütülen 
denetim, soruşturma ve benzeri işlemlerde 
bizden talep edilecek bilgi ve belgelerin 
toplanması ve ilgili kuruma ibraz edilmesi için. 

Hukuki ve idari yükümlülüklerimizi yerine 
getirmek maksadıyla(KVKK Md. 5/2/a) 

Bilgi güvenliği ve internet kullanımı gibi ilgili iş 
politikalarına riayet edilmesini temin etmek için. 

Bizim ya da üçüncü bir tarafın meşru 
menfaatleri için gerekli olması: Sizlere 
daha iyi hizmet verebilmemiz için 
oluşturduğumuz prosedürlerin takip 
edildiğini temin edebilmek 
maksadıyla(KVKK Md. 5/2/f) 

İşyeri etkinliği, eğitim ve kalite kontrolü gibi iş 
faaliyetleri için. Ör. Saklama ve arşiv 
faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme 
süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım 

Hukuki ve idari yükümlülüklerimizi yerine 
getirmek maksadıyla(KVKK Md. 5/2/a) 
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ve hizmet sonrası faaliyet süreçleri, eğitim 
faaliyetlerinin yürütülmesi vb. 
Çalışan Adayı ve Stajyer seçme ve yerleştirme 
süreçlerinin yürütülmesi ve iş akdi ve 
mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi için  

Hukuki ve idari yükümlülüklerimizi yerine 
getirmek maksadıyla(KVKK Md. 5/2/a) 

Ticari sır ya da meslek sırrı niteliğindeki 
bilgilerin gizliliğini korumak için.  

Bizim ya da üçüncü bir tarafın meşru 
menfaatleri için gerekli olması:  Fikri 
mülkiyet haklarımız ve diğer ticari 
bilgilerin korunması maksadıyla.  
Hukuki ve idari yükümlülüklerimizi 
yerine getirmek maksadıyla. (KVKK Md. 
5/2/f) 

Müşteri tabanımız, iş türü ve diğer iş etkinliği 
tedbirleri ile ilgili olarak icra ettiğimiz işlerin 
analiz edilmesi için.  

Bizim ya da üçüncü bir tarafın meşru 
menfaatleri için gerekli olması: Sizlere en 
iyi fiyatla en iyi hizmeti verebilmemiz için 
iş etkinliği sağlamak maksadıyla (KVKK 
Md. 5/2/f) 

Web sitemiz ve bilgisayar ağımız gibi 
sistemlere yetkisiz erişim ve müdahale 
yapılmasını engellemek amacıyla.  

Bizim ya da üçüncü bir tarafın meşru 
menfaatleri için gerekli olması:  bizim ve 
sizin için zararlı sonuçlar doğurabilecek 
olan suç teşkil eden eylemlerin tespiti ve 
önlenmesi maksadıyla.  (KVKK Md. 
5/2/f) 
Hukuki ve idari yükümlülüklerimizi 
yerine getirmek maksadıyla (KVKK Md. 
5/2/a) 

Müşteri/müvekkil kayıtlarımızın 
güncellenmesi için.  

Sizlerle birlikte imzaladığımız 
sözleşmelerin yerine getirilmesi ya da 
sözleşme akdedilmeden önce talebiniz 
doğrultusunda adım atmak maksadıyla 
(KVKK Md. 5/2/c)  
Hukuki ve idari yükümlülüklerimizi 
yerine getirmek maksadıyla (KVKK Md. 
5/2/a) 
Bizim ya da üçüncü bir tarafın meşru 
menfaatleri için gerekli olması: Sizlerle 
irtibat kurabilmek ve irtibatımızı 
sürdürebilmek ve hizmetlerimiz hakkında 
bilgi verebilmek için. (KVKK Md. 5/2/f) 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi Hukuki ve idari yükümlülüklerimizi 
yerine getirmek maksadıyla 

Güvenli çalışma pratikleri, çalışanların idaresi 
ve değerlendirilmelerini temin etmek için. Ör. 
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin 
Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma, 
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Hukuki ve idari yükümlülüklerimizi 
yerine getirmek maksadıyla. (KVKK Md. 
5/2/a) 
Bizim ya da üçüncü bir tarafın meşru 
menfaatleri için gerekli olması: İç 
prosedürlerimizi takip etmemiz ve size en 
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iyi hizmeti sunabilmemiz için verimli 
çalışabilmemizi temin etmek maksadıyla 
(KVKK Md. 5/2/f)  

Hesap ve işlemlerimizin bağımsız muhasebeci 
ve yetkili kamu denetim mercilerince 
denetlenmesi için. 

Hukuki ve idari yükümlülüklerimizi 
yerine getirmek maksadıyla. (KVKK Md. 
5/2/a) 

 
Yukarıda açıklanan nedenler özel nitelikli veriler için geçerli değildir. Irk, etnik kökeni, siyasi 

düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 
sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler 
yalnızca sizin çıkar ve haklarınızı savunabilmemiz için açık rızanıza dayanarak işlenmektedir. 

 
 
 
Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşmaktayız?  
 
Kişisel verilerinizi rutin olarak aşağıdaki kişi grupları ile paylaşmaktayız: 
• Avukat, tıp mensubu, muhasebeci, vergi danışmanı ve diğer uzmanlarla sizin bize 

verdiğiniz talimatları iletmek ya da sizi temsil edebilmemiz için bilgilerinize ulaşmak için; 
• Bize vekâletname ile verdiğiniz görevleri yerine getirirken sizi temsil edeceğimiz diğer 

üçüncü taraflar. Örneğin şirket kurulumu ya da gayrimenkul satışı gibi konularda tapu daireleri ve kredi 
kuruluşları; 

• Mahkemeler, vergi daireleri, gümrük müdürlükleri vb; 
• Kredilendirme kuruluşları; 
• Çalıştığımız sigorta şirketleri; 
• Bilişim teknolojileri hizmetlerinden yararlandığımız kuruluşlar; 
• Hesaplarımızın incelenmesi için bağımsız mali denetleme organları; 
• Nezdinde hesap açtığımız banka(lar); 
Hizmet alımı yaptığımız tedarikçilerle verilerinizi ancak yeterli düzeyde koruma sağlayacaklarına 

dair gerekli taahhütleri aldıktan sonra verilerinizi aktarmaktayız. Ayrıca tedarikçilerimizin yalnızca bize ve 
sizlere hizmet sunmak için gerektiği durumlarda kişisel verilerinizi kullanmaları için sözleşme hükümlerini 
kabul etmelerini temin etmekteyiz.  

Hukuki ve idari yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kolluk kuvvetleri ve düzenleyici 
kuruluşlarla verilerinizi paylaşabilmekteyiz.  

Sunduğumuz hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını almak isteyen olası alıcılar ile ya da yeniden 
yapılandırmaya gittiğimiz takdirde bazı kişisel verileri diğer taraflarla da paylaşmamız söz konusu olabilir. 
Genel olarak, bu durumlarda kişisel veriler anonimleştirilecektir. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. 
Her koşulda, kişisel verilerin alıcısı olan taraflar gizlilik yükümlülüğüne tabi olacaktır. 

 
Kişisel verileriniz nerede muhafaza edilmekte? 
 
Kişisel veriler bizim büromuzda ya da diğer üçüncü tarafların, hizmet tedarikçilerinin, 

temsilcilerin ve görevlilerince yukarıda “Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşmaktayız?” başlığı altında 
açıklanan kurallar dâhilinde muhafaza edilebilmektedir.  
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Bahse konu üçüncü tarafların bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti sınırları haricinde bulunabilirler. 
Kişisel verilerinizin bu durumlarda güvenliğini nasıl teminat altına aldığımız konusunda ayrıntılı bilgi için 
lütfen bk.: “Kişisel Verilerin Yurt  Dışına Aktarımı”. 

 
 
Kişisel verileriniz ne süre ile muhafaza edilecektir?  
 
Sizi temsil ettikten ya da size danışmanlık hizmeti verdikten sonra belirli bir süre ile kişisel 

verilerinizi muhafaza etmeye aşağıda açıklanan nedenlerden ötürü devam edebiliriz.  
• Sizin tarafınızdan ya da sizin adınıza bize yöneltilecek her türlü soru, şikâyet ya da iddiaya 

cevap vere bilmek için; 
• Size adil ve meslek ilkelerine uygun bir şekilde davrandığımızı ispat edebilmek için; 
• Kanun tarafından ön görülen kayıtları tutabilmek için. 
Kişisel verilerinizi işbu politikada açıklanan amaçlar için gerekli olan sürenin ötesinde muhafaza 

etmeyeceğimiz taahhüt ederiz. Farklı veri türleri açısından farklı muhafaza süreleri söz konusu olabilir. 
Muhafaza edilmesi için geçerli bir nedenin bulunmaması halinde kişisel verileriniz derhal silinecektir. 

 
Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı  
 
Aşağıda açıklanan durumlarda olduğu gibi size hizmet sunabilmemiz için bazen kişisel verilerinizi 

yurt dışına transfer etmemiz gerekebilir:  
• Sizin ya da bizim hizmet aldığımız tedarikçilerin Türkiye sınırları haricinde bulunmaları 

halinde;  
• Eğer müşteri ya da müvekkilimiz yurtdışında bulunuyor ise;  
• Sizi temsil ettiğimiz ya da size danışmanlık hizmeti verdiğimiz konunun uluslararası 

boyutu bulunuyor ise.  
Bahse konu veri aktarımları ulusal ve uluslararası özel kurallara tabidir. Veri aktarımı yapılacak 

ülkelerin Türk mevzuatı ve AB müktesebatı ile eşdeğer veri koruma yasaları ile uyumlu bir koruma düzeyi 
temin etmelerini garanti altına almak için anılan Kanunun 9. Maddesi doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun belirlediği veri sorumlusundan veri sorumlusuna ve veri sorumlusundan veri alıcısına veri 
aktarımı sözleşmeleri ve standart sözleşme hükümleri kullanarak kişisel verilerinizin güvenliğini 
sağlayacağız. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz. (Bkz. Bize Nasıl 
Ulaşabilirsiniz?) 

 
Kişisel Verileriniz ile ilgili Haklarınız Nelerdir? 
 

Veri sahiplerinin KVKK Md. 11 uyarınca sahip olduğu haklar şunlardır;  

• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, 
• Kişisel verileri işlemişse buna ilişkin bilgi talep etmek, 
• İşlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenmek, 
• Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek, 
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• Eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini ve şartları gerçekleştiği 
takdirde bu verilerin silinmesini istemek ve bu işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini 
talep etmek, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına(profil oluşturma)  itiraz etmek, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması  

Büromuz, veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip oldukları haklara 
ilişkin başvuruları kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklamak şartıyla reddedebilir. 

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için Şirketimizin Web adresindeki 
linkinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin 
Formu kullanabileceklerdir.  

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden 
biri ile gerçekleştirilecektir:  

• Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü 
mektupla “Güvenevler Mahellesi , Cinnah Cd. No:38/6, 06690 Çankaya/Ankara” adresine 
iletilmesi, 

• Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza 
ile imzalanarak “kvkk@tunalawfirm.com.tr” adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,  

Büromuz, 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. 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereği mesleki gizlilik yükümlülüğüne tabi olduğumuz durumlarda 
talep edilen bilgileri ifşa etmeme hakkımızı saklı tutarız.  

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı 

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap 
verilmemesi hallerinde veri sahibinin, Kanun’un 14. Maddesi gereğince cevabı öğrendiği tarihten 
itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette 
bulunma hakkının mevcut olduğu, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında veri sahiplerine önemle 
duyurulur. 

Verilerinizin Güvenliğinin Sağlanması  

İşlemekte olduğumuz kişisel verilerin maruz kalabileceği risklere uygun düzeyde veri 
güvenliğin temin etmek maksadıyla idari ve teknik önlemler almaktayız. Söz konusu önlemler kişisel 
verilerin bütünlük ve gizliliğini muhafaza etmeyi amaçlamaktadır. Buna ek olarak, çalışanlarımız, 
tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin verilerinize erişim sağlamasını yalnızca görevleri için gerekli 
olması ile sınırlamaktayız. Kişisel verilerinizi sadece talimatlarımız doğrultusunda ve profesyonel 
gizlilik kuralları ve taahhütlerine tabi olarak işleyebilmektedirler. Bu tedbirleri düzenli olarak 
değerlendirmeye tabi tutarak veri işleme süreçlerimizin güvenliğini garanti altına almaktayız.  
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Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için aldığımız başlıca teknik tedbirler 
aşağıda sıralanmıştır:  

• Teknolojik gelişme ve imkânlara uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik 
olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. 

• İş birim bazında belirlenen gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik 
çözümleri uygulanmaktadır.  

• Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine 
raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm tatbik 
edilmektedir.  

• Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını da içeren yazılımlar ve donanımlar 
kurulmuştur 

 Bunun yanı sıra olası veri güvenliği ihlallerine karşı prosedürler uygulamaktayız. Alınan 
önlemlere rağmen veri güvenliği ihlali yaşanması durumunda yasal olarak bildirim yapmamız 
gerektiği takdirde sizleri ve ilgili mercileri makul süre içerisinde meydana gelen kişisel veri güvenliği 
ihlalleri hakkında gecikmeksizin bilgilendireceğimiz taahhüt ederiz. 

Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler  

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası, son olarak 14/06/2021 tarihinde kabul edilerek 
yayımlanmıştır. Politikamızda zaman zaman değişiklik yapabilme hakkımızı saklı tutarız. Yapılan 
değişiklikler internet sitemizde gecikmeksizin yayımlanarak sizlerin bilgisine sunulacaktır. Zaman 
zaman sitemizi güncellemeler konusunda ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.  

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?  

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ya da kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz 
hususunda sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. İrtibat bilgilerimiz aşağıda sunulmuştur: 

İrtibat Bilgilerimiz: Kişisel Verileri Koruma Görevlimiz 
Güvenevler Mahellesi , Cinnah Cd. 
No:38/6, 06690 Çankaya/Ankara  
Telefon:  (0312) 427 97 97 
Web  Sitemiz: http://tunalawfirm.com/tr 

kvkk@tunalawfirm.com 
+90 (535) 646 7197 

 

 


