Bu metin, Web Açık Hosting sitesinin kullanım şartlarını, sözleşme şartlarını, Açık
rıza beyanını ve kişisel verilerin işleyişi hakkında bilgiler içerir. Lütfen dikkatli
okuyunuz.

Kullanım ve Sözleşme Şartları
1- TARAFLAR
a- Hizmet sağlayıcı: http://www.webacik.com veya bildirilecek başkaca adreslerde
sunucu ve diğer online hizmetleri sağlayan kuruluştur. Bu sözleşmede kısaca Web
Açık Hosting olarak anılacaktır.
b- Kullanıcı : http://www.webacik.com veya bildirilecek başkaca adreslerde sunucu ve
diğer online hizmetleri satın alan kişi yada firmalardır. İşbu sözleşmede kısaca
kullanıcı olarak anılacaktır.
2- Şartların Kabulü : Kullanıcı, Web Açık Hosting sitesine girmekle Web Açık Hosting
kullanım şartlarını gayrikabili rücu olarak kabul etmiş sayılır.
3- Bilgilerin Doğruluğu : Web Açık Hosting, üyelik sistemi ile çalışmaktadır. Üye
olurken kullanıcıdan istenen bilgiler, eksiksiz ve doğru olarak bildirilmelidir. Kullanıcı,
sisteme girdiği bilgilerin doğruluğunu peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul ve
taahhüt eder. Bilgilerin yanlış, sahte ya da eksik girilmesinin tüm hukuki ve cezai
sorumululuğu kullanıcıya aittir.
4- Fiyatlar: Web Açık Hosting'da ücretli ve ücretsiz hizmetler vardır. Ücretli
hizmetlere ait fiyat tarifesi site içeriğinde yayınlanmaktadır. Web Açık Hosting'nın
ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme hakkı
saklıdır. Yine verilen hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı
olarak kaldırılması hakkı saklıdır. Web Açık Hosting'nın sağladığı hizmetlerin
fiyatlarını önceden haber vermesizin değiştirme hakkı saklıdır.
5- Kullanıcı bilgileri : Kullanıcı bilgileri; kayıt sırasında kullanıcının Web Açık
Hosting'ya bildirdiği her türlü veri, metin, fotoğraf, grafik vb. den oluşur. Bilgilerin
sorumluluğu kullanıcıya aittir. Web Açık Hosting, sisteme veya diğer kullanıcılara
herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı takdirde kullanıcı bilgilerini tamamen
veya kısmen yayından kaldırabilir, silebilir, yasaklayabilir.
5.1- Kayıt Şartları: Kullanıcının, Web Açık Hosting'ya kaydolması halinde
a) Kayıt formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel
bilgiler vereceğini,
b) Ayrıca üye bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulacağı, her türlü bilgi
değişikliğinin kullanıcı tarafından gecikmeksizin Web Açık Hosting'ya bildireleceği
kabul edilmiş sayılır.
c)Web Açık Hosting, bilgilerin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse kaydı
silebilir. Eğer kullanıcı bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsa bu sözleşme,
kullanıcının temsil ettiği firma/kurumu da bağlamaktadır.
5.2 - Kullanıcı Adı ve Şifre : Kayıt sırasında kullanıcının sisteme kendini tanıtması için
belirlediği isim ve güvenli giriş için belirlediği şifredir. Kayıt işlemi tamamlanınca;
a) Bu kullanıcı adı ve şifrenin kullanının izni olmaksızın kullanılması durumunda Web
Açık Hosting'yı uyarmak,

b) Siteyi ziyaret ettikten sonra browserı kapayarak siteden çıkmak kullanıcının
sorumluluğundadır. Bu paragraftaki maddelere uyulmamasından ötürü kaybedilen
veya değiştirilen bilgiden Web Açık Hosting sorumlu değildir.
c) Unutulan şifreler, sadece kayıt sırasından bildirilen ve Web Açık Hosting veri
tabanında kayıtlı e-posta adresine elektronik mesaj olarak gönderilir. Bunun dışında
hiçbir şekilde şifre bildirimi yapılmaz.
5.3 – Kullanıcı bilgileri hakkındaki kurallar : Web Açık Hosting'daki kullanıcı bilgileri
ve sitenin çeşitli yerlerinde kullanıcının tanıtımını yaptığı ürünlerin, yayınladığı
mesajların, kullanıcıya ait web sitesinde bulundurduğu bilgilerin,
a) Sahte, çalıntı olmaması,
b) Üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, teklif hakkı vb haklarının çiğnememesi,
c) Yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası vb.)
ç) Pornografi veya çıplaklık içermemesi,
d) Hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği
içermemesi,
e) Site üzerinden 3.kişilere dosya indirme(download) hizmeti verilmemesi,
f) Web Açık Hosting sistemini kullanarak, diğer üyelere ya da 3.kişilere
istenmeyen(spam) e-postalar gönderme amacıyla kullanmama
ilkelerine uygun olacağı kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

6 – Kullanıcı tarafından Web Açık Hosting'ya verilen haklar :
a-) Web Açık Hosting kullanıcı bilgilerini kendi hizmetlerinin reklamını yapmak amaçlı
olarak kullanabilir. Ancak kullanıcı bilgileri 3.üncü şahıslarla paylaşılmaz. Sadece
T.C. yasaları gereğince istem halinde yetkili makamlara verilir. Kullanıcı kimlik bilgileri
gibi veriler, fatura işlemleri haricinde şifre ve e-posta adreslerinin kaybedilmesi
durumunda kullanıcı kimliğini doğrulayabilmek için gereklidir.
b) Web Açık Hosting tarafından tahsil edilen bir ücret geri iade edilmez ancak
kullanıcının haklı bulunduğu takdirde hizmeti olarak ödenir veya daha sonra hizmet
alımında kullanabilmesi için bakiye olarak webaçık üyelik sistemine bakiye eklenir.
Ayrıca hizmet veya bakiye olarak iade talebi, ilgili siparişin yapılmasından sonraki ilk
yedi gün içerisinde yapılabilir.
c) Kullanıcı hiçbir şekilde tasarım hizmeti, yazılım hizmeti, servis hizmeti, alan adı
kaydı, alan adı transferi, alan adı yenilemesi, lisanslama hizmeti için süre sınırı
olmaksızın iade talep edemez ayrıca iade talebi edilemeyen bu hizmetlerin içerisinde
bulunduğu bir ürünün veya hizmetin iadesini talep ederse, bu iade tutarı iade
edilemeyen ürünlerin ve hizmetlerin bedelleri düşülerek hesaplanır.
ç) Alan adı, tasarım gibi geri iadesi mümkün olmayan hizmetler harici hizmetler,
hizmet verilmeye başlanmadan önce, fiyat farkı ödenerek başka bir hizmet ile
değiştirilebilir.
d) Sitenin yönetimi, trendleri görme, kullanıcı hareketlerini izleme, kullanımı arttırmak
için demografik bilgi toplama amacıyla kullanıcılara ait IP adreslerini kullanır ve
kayıtlarını tutar.
e) Web Açık Hosting, sitenin çeşitli bölümlerinde kullanıcılardan bilgi toplar Web Açık
Hosting bu sitede toplanan tüm bilginin tek sahibidir. Sitede toplanan bilgiler, bu
metinde açıklanan yoların dışında herhangi bir şekilde üçüncü taraflara satılamaz,
kiralanamaz veya verilemez.
f) Bu siteye üye olmak için kullanıcı önce bir kayıt formu doldurmalıdır. Kayıt

sırasında kullanıcıdan şahsına/firmasına ait iletişim bilgileri (telefon, e)posta gibi) ile
firma profili ve ürünleri hakkında bilgi vermesi istenmektedir. Bu bilgiler, üyeleri yeni
ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmede, üye profili belirlemede kullanılabilir.
g) Kullanıcını siteye bıraktığı ticari talep, şirket haberi, ürün bilgileri vb bilgiler sitenin
tüm kullanıcılarına açılabilir. Bu alanlara kişisel bilgileri bırakma kararını verirken bu
durum göz önüne alınmalıdır.
ğ) Kullanıcı, Üyeler Alanında yer alan linkler yoluyla dilediği zaman sitede bulunan
kendisiyle ilgili bilgileri silebilir, değiştirebilir.Üyeliğin iptali için bilgi@webacik.com
adresine eposta gönderilmelidir.
h) Kullanıcılara ait demografik bilgiler sitenin reklam verenleriyle paylaşılabilir, bu
paylaşım kullanıcıların kişisel bilgilerinin aktarılmasını içermez.
ı) Web Açık Hosting, kullanıcılarına herhangi bir hizmeti (ödeme altyapısı vb) üçüncü
bir taraf aracılığıyla sunduğu takdirde o hizmetin gerçekleşmesi için gerekli bilgiler
üçüncü tarafa iletilir. Söz konusu taraf, bu bilgiyi hizmetin gerçekleştirilmesi dışında
bir amaçla kullanamaz.
i) Bu siteden başka sitelere bağlantılar vardır. Web Açık Hosting, bu siteden bağlantı
verilen diğer sitelerin içeriğinden ve gizlilik politikalarından sorumlu değildir.
j) Sipariş formlarında kullanıcıdan bilgi istenmektedir. Bu bölümlerde kullanıcı, iletişim
bilgilerini (isim, adres gibi) ve finansal bilgilerini (kredi kartı no., bitiş tarihi gibi)
vermelidir. Bu bilgiler, müşterinin siparişine ait ödemeyi almak, siparişi teslim etmek
ve fatura kesmek için kullanılacaktır. Eğer ödeme veya teslimatta sorun yaşanırsa bu
bilgiler kullanıcı ile temasa geçmek için kullanılacaktır.
7 - Gizlilik : Web Açık Hosting, 6. maddede verilen hakları, Gizlilik Politikası
çerçevesinde kullanacaktır.
8 – Kullanıcının Yükümlülükleri: Kullanıcılar
a) Web Açık Hosting sitesinin ve bu site üzerinden yapılan ticari işlemlerini işleyişini
herhangi bir yazılım, alet vb. yoluyla bozma girişiminde bulunmamakla;
b) Kendisi için ikinci bir kullanıcı kaydı yaparak kendisi hakkında olumlu bir mesaj,
başka bir kullanıcı için olumsuz bir mesaj bırakmak gibi yollarla sistemdeki geri
bildirim mekanizmasını bozmamakla;
c) Site üzerinde hiç bir bilgiyi robot, örümcek (spider) gibi otomatik veya manuel bir
yöntemle kopyalayarak sistemi istismar etmemekle;
ç) Ücretli hizmetlerden faydalnmak için Web Açık Hosting tarafından ilan edilen ücreti
peşinen ve tamamen ödemekle yükümlüdür.
d) Kullanıcılar kendi sunucularının tüm yazılım ve dosya içeriklerinden sorumludur.
9 – Web Açık Hosting aracılığı ile satın alınan alan adları(domain names) Web Açık
Hosting'nın çalıştığı ana firmada başka bir hesaba kesinlikle aktarılmaz. Ancak Web
Açık Hosting'nın çalıştığı firma dışındaki başka bir firmaya transfer edilebilir.
10- Kuralların ihlali: Kullanıcı tarafından ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
veya başkaca bir kural ihlal edildiğinde Web Açık Hosting, uyarı mesajı gönderebilir,
sitede yayınlanan mesaj/haber/ürün ve diğer bilgileri geçici veya devamlı olarak
kaldırabilir, üye kaydını silebilir, yasal yollara başvurabilir.
11- İhtilaf halinde Afyonkarahisar Mahkeme ve İcra Daireleri yetkildir.

12- Sisteme giriş sırasında “Kabul” şıkkının işaretlenmesi ile işbu sözleşme yürürlüğe
girmiş sayılır.

AÇIK RIZA METNİ
DEYTEK BİLİŞİM MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
DEYTEK BİLİŞİM MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun
olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel
Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği
çerçevesinde,
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini
aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket’in müşterilerine
sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya
hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin
en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli
işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün
ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve
kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair
hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin
yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik
bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK
Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini;
elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında
fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza
edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun
biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini,
sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının
engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından
bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve
beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket
tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş
ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar
çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek
hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte
çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık
rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.
Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete
başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt

dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya
yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin
silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın
olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile
kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi
www.webacik.com adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını
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adresinde bulunan Şirket Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden
iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile
iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.
Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu
bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan
ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili
kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak
üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık
rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni,
Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Metnini
okuduğumu ve anladığımı; dijital olarak bu alanın yanında bulunan kutucuğu
işaretleyerek kabul ettiğimi bildiğimi kabul ve beyan ederim.

KVKK ve AYDINLATMA METNİ
DEYTEK BİLİŞİM MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ olarak gizliliğinize ve bizimle
paylaştığınız kişisel verilerin korunmasına önem vermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket
olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve
muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.
Bu Gizlilik Politikası’nda, (“Politika”) www.webacik.com İnternet Sitemiz (“İnternet
Sitemiz”) ve diğer dijital platformlarımız üzerinden toplanan veriler de dahil olmak
üzere verileri toplama yöntemlerimiz ve topladığımız verileri nasıl kullandığımız
anlatılmaktadır. Daha detaylı bilgiler için metin içerisinde yer alan linkleri kullanmanızı
tavsiye ederiz.
1.Hangi Kişisel Verileri Toplamaktayız?
İnternet Sitemiz’i ziyaretiniz kapsamında size ait iki tür veri toplanabilmektedir.
Bunlar;

-Bizimle paylaştığınız size ait kişisel veriler (Ad, soyad, şirket bilgisi, elektronik posta
adresi, IP adresi vb. kişisel verileriniz ve otomatik yollarla toplanan IP adresi, konum
bilgisi vb. kişisel verileriniz) ile
-Teknolojik altyapımızı geliştirmek amacıyla topladığımız ve kişisel veri niteliği
taşımayan veriler ile 3. kişiler tarafından toplanan davranışsal verilerdir.
2. Kişisel Verileri Hangi Amaçla Toplamaktayız?
Verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile toplamaktayız:
• Size kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli hale
getirerek müşteri memnuniyetini arttırmak,
• Faaliyetlerimizi ve özellikle danışmanlık hizmetlerimizi gerçekleştirmek,
• Organize ettiğimiz veya bizimle paylaştığınız veriler kapsamında sizin için
kişiselleştirdiğimiz danışmanlık paketlerini veya etkinlik davetlerini size ulaştırmak,
• İzin verdiğiniz ölçüde sizinle iletişime geçmek,
• İnternet Sitemiz’i iyileştirmek, teknik açıdan işlevselliğini izlemek ve gerektiği gibi
çalışmasını sağlamak;
• Elektronik bültenlerimize üye olmanız halinde, elektronik posta ile bülten göndermek
veya elektronik bültenlerimiz ile ilgili bildirimlerde bulunmak,
• Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
• Size yeni hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek,
• Kimliğinizi ifşa etmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı
oluşturmak ve pazar araştırmalarında kullanmak,
• IP adresleri, kullanıcıları, ziyaretçileri veya üyeleri genel bir şekilde tanımlayarak
kapsamlı demografik bilgi toplamak.
• İnternet Sitemiz’i ziyaretiniz sırasında çerezler ve/veya sayfa analiz araçları yoluyla,
• İnternet sitemizdeki iletişim formlarını kullandığınız zaman,
• İnternet Sitemiz’de yer alan anket, bülten üyeliği işlevleri kullandığınızda,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun 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,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini
3. Kişisel Verileri Hangi Araçlarla ve Ne Zaman Topluyoruz?
Kişisel verilerinizi; sitedeki formlara verilen bilgiler ve site ziyaretlerinizdeki çerezler
aracılığıyla toplamaktayız.
4. Kişisel Verileri Nasıl Topluyoruz?
Ön Değerlendirme Formları
İnternet Sitemiz üzerinden ön değerlendirme formlarını doldurmanız halinde
değerlendirme için gerekli olan isminiz, soy isminiz, telefon numaranız ve elektronik
posta adresinizi paylaşmaktasınız.
Kişisel Veriniz Olmayan ve Otomatik Olarak Topladığımız Bilgiler
İnternet Sitemiz’i ve sunduğumuz hizmetleri ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına uyumlu
hale getirmek, teknik aksaklıkları gidermek, teknik altyapımızı denetlemek amacıyla
sizin hakkınızda veri toplayabiliriz. Tıklama sayınız, tıkladığınız bağlantılar, ziyaret
geçmişiniz veya ilgi gösterdiğiniz başlıklara ilişkin dijital ortamdaki davranışlarınız gibi
site kullanımınıza dair bilgileri çerezler veya diğer program ve araçlar yoluyla
toplayabiliriz.
Cihaz Bilgisi
Kullandığınız elektronik cihazlar (bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tabletler, akıllı
telefonlar, akıllı televizyonlar vb.) üzerinden cihazınıza ait ve sizle eşleştirilemeyecek
veriler (Örneğin, konum bilgisi) toplayabiliriz.
Çerezler Aracılığıyla Toplanan Veriler
Çerezler, temel olarak, teknik iletişim dosyalarıdır. Bahsi geçen teknik iletişim
dosyaları, bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük

metin dosyalarıdır. Çerezler bir internet sitesi hakkındaki durum ve tercihleri
saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır.
DEYTEK BİLİŞİM MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ İnternet Sitemiz’in içeriğini
size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde
gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.
Çerezler, ana bellekten veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için
tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta çerezleri kabul eder biçimde
tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse çerezlerin gelmemesi veya çerez
gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Bu
ayarları değiştirmediğiniz sürece çerez kullanımına açık onay verdiğiniz kabul ederiz.
İnternet Sitemiz’de oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktayız. Oturum kimliği
çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir
süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” bölümünde belirtilen talimatları izleyerek
veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adreslerini ziyaret
ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri
reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmeniz durumunda,
İnternet Sitemiz’i kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat İnternet Sitemiz’in tüm
işlevlerine erişemeyebilir veya sınırlı olarak erişebilirsiniz.
5. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?
Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince
alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve
muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.
Kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi,
değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için ilgili mevzuatın öngördüğü
ölçüde gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.
Kişisel verileri toplarken ve depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı
(SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını
kullanmaktayız. Buna ek olarak, internet sitemize gönderdiğiniz kişisel verileriniz de
SSL kullanılarak aktarılmaktadır.
Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, İnternet Sitemiz’e ve
sistemlerimize yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin herhangi bir şekilde
zarara uğraması veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda ise, bu durum
derhal size ve kanunların zorunlu kıldığı kurum ve kuruluşlara bildirilecek ve gerekli
önlemler alınacaktır.
6. Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz
Bize başvurarak verilerinizin saklanmasını istemediğinizi belirtmeniz halinde,
sistemimizin işleyişi için gerekli olmayan, bir kanuni yükümlülük gereği saklamak
zorunda olmadığımız veya kanunda saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği
kişisel verileri silmeyi taahhüt ederiz. Silme, yok etme veya anonimleştirme işlemlerini

sizin bu kapsamdaki talebiniz doğrultusunda veya gerekli gördüğümüz hallerde
gerçekleştirebiliriz.
Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nun 11. Maddesi vd. haklarınıza ilişkin taleplerinizi
mevzuata uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine
göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Eğer
başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın
üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD,
flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti
kadar ücret alınabilecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; talep etme haklarına sahiptir.
7. Elektronik İletileri Nasıl Engellerim?
İnternet Sitemiz üzerinden başlatmış olduğunuz e-bülten aboneliği vb. üyeliklerden,
ilgili iletiler içerisinde belirtilen yöntemleri kullanmak suretiyle dilediğiniz anda
ayrılabilirsiniz.
8. Çocuklara Ait Kişisel Veriler
DEYTEK BİLİŞİM MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ internet sitesinin 18 yaşını
doldurmuş kişiler tarafından kullanılması öngörülmüş olup, İnternet Sitemiz çocuklara
yönelik değildir. Veli veya vasilerin, gözetimleri altındaki çocukların kişisel verilerini
İnternet Sitemiz üzerinden paylaştıklarına dair bir şüpheleri olması durumunda, bu
verilere ilişkin talepleriyle ilgili olarak bizimle irtibata geçmelerini rica ederiz. Böyle bir
durumda, söz konusu bilgiler hiç vakit kaybetmeden silinecektir.
9. Diğer İnternet Sitelerine Bağlantılar
İnternet Sitemiz diğer internet sitelerine bağlantılar içerir, diğer internet sitelerinin
içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Bu nedenle, bağlantı
verilen internet sitelerinin kendi Gizlilik ve diğer bağlantılı politikalarını incelemenizi
tavsiye ederiz.
10. Politika’nın Güncellenmesi
İşbu Politika hükümleri herhangi bir zamanda herhangi bir sebepten dolayı bildirimde
bulunmaksızın değiştirilebilir veya yenilenebilir. Değişiklik yapılan Politika hükümleri
İnternet Sitemiz’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır

