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GİRİŞ
1. Politikanın Amacı, Kapsamı ve Yürürlüğü
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup;
işbu Filokalist İnternet Sitesi Gizlilik, Çerez ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası (“Politika”), Filokalist
Online Dergisi (“Filokalist”) Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve Filokalist tarafından kişisel
verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin
belirlenmesini amaçlamaktadır.
Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Filokalist
tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Filokalist tarafından
Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Filokalist’in işlediği tüm kişisel verilerin
sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.
Politika, Filokalist tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun
olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde
mevzuat hükümleri uygulanır.
Filokalist, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Politika’nın güncel versiyonuna Filokalist web sitesinden erişilebilir.
Politika’da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de bulunmaktadır.
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AYDINLATMA BEYANI
1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı
İşbu Beyan, Filokalist Online Dergi’nin (“Filokalist”) kişisel verilere atfettiği önem uyarınca;
yazar adaylarının, yazarlarımızın ve web sitesi ziyaretçilerimizin (kısaca “veri ilgili kişisi”) Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi
konularında Filokalist’in yaklaşımını ortaya koymak ve bu doğrultuda veri ilgili kişisini
bilgilendirmek için hazırlanmıştır.
Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni (“Metin”) kapsamına dahil olan veriler
ilgili kişinin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.
Dergimiz tarafından düzenlenen bu Metin [27/11/2020] tarihlidir. Metin’in tamamının veya
belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Metin’in yürürlük tarihi ve versiyonu
güncellenecektir. Metin dergimizin internet sitesinde www.filokalist.com yayımlanır ve kişisel
veri ilgili kişilerin erişimine sunulur.
2. Kişisel Verilere İlişkin İlkeler
a. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Dergimiz, kişisel verilerinizi Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK 4. maddesine uygun olarak,
•
•
•
•
•
•

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
Belirli, açık ve meşru amaçlar güderek,
Amaçla bağlantılı,
Sınırlı ve ölçülü bir biçimde,
Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar
muhafaza etmek suretiyle,

KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen şartlardan bir veya birkaçına dayanarak, işlenmektedir.
Dergimiz, Anayasa’nın 20. ve KVKK 10. Maddesine uygun olarak söz konusu kişisel verilerin
elde edilmesi sırasında;
•
•
•
•

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve
Kişisel ilgili kişinin sahip olduğu hakları

konusunda bilgilendirme yaparak aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmektedir.

b. Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Hukuki Sebepler
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Dergimiz tarafından KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (f) bendinde belirtilen amaçlar
dahilinde veri ilgili kişisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla
Dergimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu
olması sebebiyle işlenmektedir.
c. Toplanan Kişisel Veriler ve Kişisel Veri Toplamanın Amacı
Kişisel verileriniz yukarıda bildirilen amaçlara uygun olarak; ücretsiz sunulan eserleri okuma
imkanı sağlamak, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte
toplanan kişisel verileriniz; interneti sitemizde yer alan mail adresine (
benideoku@filokalist.com ) gönderdiğiniz mailler aracılığıyla elektronik olarak
toplanmaktadır.
Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c)
maddelerinde belirtilen amaçlarla çerçevesinde işlenebilmektedir.
Dergimiz tarafından işbu Metin kapsamında veri ilgili kişiler ve işlenen kişisel verilerinin tablosu
ekte yer alan kişisel veri işleme tablosunda detaylıca gösterilmektedir. 1
d. Verilerin Saklanması ve Silinmesi
Dergimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta
ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Dergimizin o veriyi işlerken sunduğu
hizmetlerle bağlı olarak Dergimizin uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve
bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla 2 yıl süre ile
saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler
silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
3. İlgili Kişinin Hakları
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme
hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. Maddesi ile ise kişisel ilgili kişinin hakları arasında “bilgi
talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Dergimiz bu kapsamda, kişisel ilgili kişinin
bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup; işbu Beyan ile Dergimiz
söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanılacağı ve bilgi talebine ilişkin hususların
nasıl değerlendirileceği ile ilgili ilgili kişine bilgi vermektedir. Kişisel veri ilgili kişisi aşağıda yer
alan haklara sahiptirler:
o Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
o Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
o Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
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Kişisel Veri İşleme Tablosu
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o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
o Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
o KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
o İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
o Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
KVKK 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan; kişisel veri
ilgili kişisi bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:
o Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma,
planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
o 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.
o 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 istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi.
o Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine
ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
KVKK 28/2 maddesi gereğince aşağıdaki hallerde kişisel veri ilgili kişisi zararın giderilmesini
talep etme hakkı hariç kişisel veri ilgili kişisi bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri
süremezler:
o Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için
gerekli olması.
o Kişisel ilgili kişi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin
işlenmesi.
o 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.
o Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin
ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
Kişisel veri ilgili kişisi yukarıda
belirtilen
haklarına
ilişkin
taleplerini
www.filokalist.com adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak
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İcadiye Mahallesi Türkan Hatun Sokak No:7 Daire:4 Üsküdar/İstanbul adresine noter
aracılığıyla veyahut iadeli taahhütlü mektupla göndererek ya da kisiselverim@filokalist.com
adresine ıslak imzalı başvuru formunu göndererek iletebileceklerdir. Kişisel ilgili kişinin kendisi
dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel ilgili kişi tarafından
başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.
Dergimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz
konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Dergimiz
tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Dergimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili
kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel ilgili kişine
başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Dergimiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan
kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

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.
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için
gerekli olması.
Kişisel ilgili kişi tarafından 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.
Kişisel ilgili kişinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme
ihtimali olması
Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması
Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

İlgili kişi KVKK 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz
bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Dergimiz in cevabını
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öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde
Kurul’a şikâyette bulunabilir.

4. Kişisel Verilerin Güvenliği
a. Güvenlik Önlemleri
Dergimiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı
olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin
muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve
kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu
doğrultuda Dergimiz tarafından alınan tedbir ve kontrollere aşağıda yer verilmiştir,
•
•
•
•

•

•

•

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ilkelere ve ilgili mevzuata uygun sistemleri
kurma,
Gönüllülerimizin kişisel verilerle ilgili bilgilendirilmesinin sağlanması için
eğitimlerin verilmesi,
Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlayan mevzuata uygun
yedekleme programlarının kullanılması,
Kişisel veri işleme süreçlerini kapsayan bir hizmetin dış kaynak olarak temin
edilmesi durumunda, dış kaynak firmalarla yapılan sözleşmelerde kişisel
verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi
kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer
verilmesi,
Dergimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerde yer alan kişisel veri işleme
süreçlerinin KVKK ile düzenlenen veri işleme şartları kapsamında
değerlendirilmesi, söz konusu süreçlerin KVKK hükümlerine uygun bir şekilde
sürdürülmesi için gerekli teknik ve organizasyonel önlemlerin alınması,
Tedbir ve kontrolleri de içerecek şekilde kişisel veri işleme süreçlerinin ve
uyumluluk yapısının yönetilmesine ilişkin uygulama kurallarının belirlenmesi ve
bu kuralların uygulanması
Kişisel veri işleme süreçlerinin ve bu süreçlere ilişkin sistemlerin teknik ve
organizasyonel özelliklere sahip yönetim sistemleri ile sürdürülmesi ve
denetlenmesi.

b. Denetim
Dergimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri
yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Derginin iç işleyişi kapsamında konu ile
ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler
yürütülmektedir.
c. Veri ihlalleri yönetimi
Dergimiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla
başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel ilgili kişine ve
Kurul’a bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. Kurul tarafından gerek görülmesi
halinde, bu durum, Kurul’un internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.
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ÇEREZ POLİTİKASI
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi
geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın
ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi
kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı
değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

1. Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?
Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter
içeren küçük bir dosyadır. Çerezler bir internet sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim
sunmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için
kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler bilgisayarınızda
veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi toplayamamaktadır.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
o İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan
hizmetleri geliştirmek,
o İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve
sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
o İnternet Sitesinin, sizin ve Dergimizin hukuki güvenliğinin teminini sağlamak.
2. Çerez Türleri
Geçerlilik sürelerine göre iki çerez tipi bulunmaktadır; Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez. Geçici
çerezler siteyi ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar
geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise siteyi ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri
doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi
işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılır.

o Oturum Çerezleri (Session Cookies)
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince
kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür
çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin
düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
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o Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)
Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha
hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler
tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda
depolanır.
Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz
önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret
etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir
çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret
ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle
sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

3. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler
o Teknik Çerezler (Technical Cookies)
Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin
çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
o Flash Çerezleri (Flash Cookies)
İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için
kullanılan çerez türleridir.
o Analitik Çerezler (Analytical Cookies)
Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde
görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi
sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan
çerezlerdir.

4. Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir Mi?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına
sahipsiniz.
Adobe
Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-onbrowser
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Google
Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google
Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google
Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet
Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

Mozilla
Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

5. Çerezleri Kontrol Etme ve Silme
Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek
için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol
edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri
kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından
uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi
de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız
tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da
çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz.

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Filokalist Online Dergi
Telefon Numarası: 05319187500
Posta Adresi: İcadiye Mahallesi Türkan Hatun Sokak No:7 Daire:4 Üsküdar/İstanbul
E-posta adresi: kisiselverim@filokalist.com
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EKLER
1. Tanım Tablosu
TANIM
Açık Rıza
Anonim Hale
Getirme
Yazar
Yazar Adayı
Kişisel Veri
Veri Sahibi
Kişisel Verilerin
İşlenmesi

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan rıza.
Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli
veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Filokalist Online Dergi bünyesinde belirli periyotla yazıları yayımlanan
gerçek kişiler.
Filokalist Online Dergi’de yazar olmak amacıyla başvuruda bulunan gerçek
kişiler.
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
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,
10

Kanun
Özel Nitelikli Kişisel
Veri

Politika
Dergi
Veri Sahibi
Veri İşleyen
Veri Sorumlusu

yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer
inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel
hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik
ve genetik veriler.
Filokalist İnternet Sitesi Gizlilik, Çerez ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası
Filokalist Online Dergisi
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen
gerçek ve tüzel kişidir
Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin
sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

2. Kişisel Veri İşleme Tablosu
Veri İlgili Kişi Grubu
Yazar Adayları

İşlenen Kişisel Veriler
Kimlik Bilgileri:
İsim-Soyisim
İletişim Bilgileri:
E-mail, telefon numarası

Web Sitesi
Ziyaretçileri

Yazar

Mesleki Deneyim Bilgisi:
Özgeçmiş
Web sitesi ziyaretçilerinden otomatik olarak veri toplanmamaktadır. Ancak
ziyaretçilerin e-mail, telefon vb. yollar ile Dergimize ulaşması halinde; kimlik
bilgileri (isim-soyisim), iletişim bilgileri (e-mail adresi, telefon numarası ve
iletecekleri mesaj) işlenebilmektedir.
Kimlik Bilgileri:
İsim-Soyisim, fotoğraf, kısa otobiyografi yazıları
İletişim Bilgileri:
E-mail, telefon numarası, sosyal medya kullanıcı adları
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Mesleki Deneyim Bilgisi:
Özgeçmiş
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