
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ 

 

Türkiye’de kurulu, Kartaltepe Mah. 2.Namık Kemal Cad. No: 42 34295 Sefaköy/İstanbul 
adresinde mukim, ticaret sicil gazetesine 523868 – 0 no ile kayıtlı, 0733-0272-5050-0015 
mersis no’ lu Projet Elektronik San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 
kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, 
sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin 
doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza 
edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan 
kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, 
devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda (Bundan sonra 
“KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre 
aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki, ticari veya sizlerle olan 
iş ilişkilerimiz kapsamında, 

• İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
şekilde, 

• Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en 
güncel halini koruyarak, 

• Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, 
kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve 
KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, 
devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde 
işlenebileceğini bildiririz. 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz 
kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Verisi 

  

Ad-Soyadı  
 

İletişim Verisi Telefon Numarası, Çalıştığı Kurum Adı, Çalıştığı Kurum Açık 
Adres Bilgisi, E-posta Adresi, Şirket içi İletişim Bilgileri (Dahili 
Numarası, Kurumsal E-posta Adresi), Çalıştığı Kurumda 
Pozisyon-Ünvan Bilgisi 
 

Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait ses kayıtları, (ses kaydı alınacak ise) 
 

 

 



KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? 

Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler 
politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir. 

• IP numarası, 
• Konum bilgisi, 
• Tarih ve saat bilgisi, 
• Cihaz bilgisi, 
• Tarayıcı bilgisi, 
• Dil bilgisi, 
• Ülke bilgisi, 
• Şehir bilgisi, 
• Geldiği kaynak yer bilgisi, 
• İşletim sistemi bilgisi, 
• Servis sağlayıcı bilgisi, 
• Ekran çözünürlüğü bilgisi, 
• Ziyaret edilen sayfalar, 
• Ziyaret edilen sayfalarda geçirilen süre bilgisi, 
• Edinme bilgisi, 
• Davranış bilgisi, 
• Dönüşüm bilgisi, 
• Yönlendiren tarafından bildirilen yaş bilgisi, 
• Yönlendiren tarafından bildirilen cinsiyet bilgisi, 
• Site içi arama bilgisi 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE ELDE EDİLİP KAYDEDİLMEKTEDİR? 

İnternet sitesinde ziyaretçi bilgileriniz google analytics, sosyal medya ve dijital pazarlama 
kanalları ve benzeri yazılımlar aracılığıyla elde edilip kaydedilirken; kampanya ve promosyon 
tekliflerinin yapılabilmesi için toplu elektronik posta yönetimi, telemarketing aramaları vb. 
aktivitelerle satış ve satış sonrası ekibimiz tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi bize 
sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla toplanır. 

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri 
kapsamında haklarınıza zarar vermeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve 
sebeplerle işlenmektedir: 

• Ziyaretçilerin, potansiyel ve cari müşterilerin takibinin yapılması 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre 
ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel 
veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin 
saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ? 

Verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. 



HAKLARINIZ 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz 
ile ilgili; 

• Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya 
işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığı öğrenebilirsiniz. 

• Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını, kimlere 
aktarıldığını öğrenebilirsiniz. 

• Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya 
aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 

• Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini 
(silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak 
imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın 
koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha 
yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 

• Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha 
talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 

• Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin 
sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde 
zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz 
olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları 
Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde 
bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları 
Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz: 

• Yazılı ve imzalı olarak 
• Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile 
• Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile 

Başvurunuzu kolaylaştırabilmek adına, web sitemizde bulunan başvuru formunu doldurarak, 
yukarıda sözü edilmiş olan seçeneklerden herhangi biri ile tarafımıza talebinizi iletebilirsiniz. 

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından 
başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek 
amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) 
isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız 
halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun 
size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
https://www.projetas.com.tr/files/projetas-kvkk.pdf
https://www.projetas.com.tr/files/projetas-kvkk.pdf


İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 

Projet Elektronik San.ve Tic. A.Ş. 

Mersis No: 0733-0272-5050-0015 

İletişim Linki:  https://www.projetas.com.tr/iletisim 

Adres: Kartaltepe Mah.2.Namık Kemal Cad.No:42 Sefaköy / İstanbul 


