
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Bilgi Talep Eden Kişi 

Aydınlatma Metni 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı 

(“Kurum”) tarafından hazırlanmıştır.  

İşlenen Kişisel Verileriniz 

Bu metinde: bilgi talep eden kişinin Kurumdan bilgi talebi sırasında tarafımızca işlenen veya 

işlenebilecek olan kişisel verilerine ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır. 

İşlenen kişisel verileriniz; Ad, soyad, TC kimlik numarası, e-posta, adres, cep telefonu, mesaj 

içeriği, IP adresidir. 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir: 

a) Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  

b) Gerekli durumlarda iletişim kurulabilmesi 

c) Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve 

kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi 

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması 

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurt içindeki ve yurt 

dışındaki;  

a. Kurumun kullandığı bilişim teknolojileri gereği yurt içinde bulunan sunucular ve bu 

sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim 

hizmetini veren firmalarla,  

b. Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek 

amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

paylaşılmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verilerinizi; e-posta veya diğer kanallar üzerinden yapacağınız başvurular ile otomatik 

olan ve/veya otomatik olmayan yollarla Kanun’a uygun şekilde elde edilmektedir. 



Kişisel verileriniz, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, 

kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” 

hukuki sebebine dayanarak işlenecektir. 

Haklarınız 

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer 

alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu 

olarak AB Başkanlığı internet sitesinden(ab.gov.tr) İletişim sekmesindeki formu doldurarak 

form içerisindeki gönderim yöntemlerinden uygun gördüğünüz yol ile başvurabilirsiniz. 

 

 

 


