TÜRKAK İNTERNET SİTESİ ERİŞİM KAYITLARI AYDINLATMA METNİ
İşbu “Aydınlatma Metni”, TÜRKAK olarak; veri sorumlusu sıfatıyla işletmekte olduğumuz
internet sitesinin kullanılması sırasında, kullanıcılar (İlgili Kişi) tarafından çerezlerin
kullanımıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermek amacıyla
hazırlanmıştır. Bu metinle internet sitesinde hangi amaçlarla hangi tür verileri işlediğimizi,
çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamayı ve sizleri
KVKK uyarınca, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız
konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi hedefliyoruz.
1. HANGİ VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
TÜRKAK internet sitesini ziyaretinizle beraber, login ID, log kayıtları, talep oluşturma tarihi,
talep oluşturma zamanı, son giriş tarihi, kullanılış bilgisi (sistem içerisinde yapılan her hareket
ve seçim) kaydı ve buna benzer kullandığımız teknolojiler ile sistemimizi ziyaretçilerimizin
ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, teknik aksaklıkları gidermek, teknik altyapımızı denetlemek
amacıyla topluyoruz.
Yazılımımız vasıtasıyla, sistem içi kullanımlarınıza bağlı aşağıda tanımlanan çerezlere ilişkin
dijital ortamdaki davranışlarınız hakkında bilgi toplayabiliriz.
Bilgi Edinme Başvuru Sistemi’nden talep oluşturmanızla beraber; faaliyetin mevzuata uygun
bir şekilde yürütülmesi amacıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu madde 6 uyarınca
TC kimlik numarası ve ad soyadından ibaret olan Kimlik Bilgileriniz, adres, telefon ve e-posta
adresinden ibaret olan İletişim Bilgileriniz ve başvuru sistemine girilen talepleriniz, 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2’de öngörülen veri işleme şartlarından
“kanunlarda açıkça öngörülmesi” kapsamında işlenecektir.
Aşağıda internet sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. İnternet
sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Sistem tarafından yerleştirilen) hem de
üçüncü parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Sistem haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen)
kullanılmaktadır.
Oturum Çerezleri
Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri
toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği internet sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif
kaldığında silinir.
Kalıcı Çerezler
Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım tarihine
kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
Zorunlu Çerezler
Bu çerezler, İnternet Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir.
Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve
engellenmesi halinde internet Sitesi çalışamayacaktır.
Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize
cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız
hakkında verileri içeren çerezlerdir.
İşlevsel ve Analitik Çerezler
Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize
cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız
hakkında verileri içeren çerezlerdir.
Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme
dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.

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.
Takip Çerezleri
Takip çerezleri internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında
oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki
tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini
mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillemesi, reklam ve
pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.
Bu çerezler sizin kimliğinizi belirlemek veya şahsınız özelinde karar almak için
kullanılmayacaktır.
Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler sayesinde Sitemizi kullanımınızı ve Sitemizin performansını analiz ederek sizlere
verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde
ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, Sitemizin gerektiği gibi çalışıp
çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.
2. ÇEREZLERİN KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına
sahipsiniz.
Adobe Analytics

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

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enablecookie-settings-on-browser

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-internetexplorer-delete-manage-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

3. HANGİ ÇEREZLER HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR?
TÜRKAK olarak internet sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler
vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. KVKK’nın 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili
mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde
rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın aşağıdaki amaçlar doğrultusunda
işlenebilecektir. Bu amaçlar başlıca şunlardır:
3.1.
3.2.

İnternet sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
İnternet sitesini analiz etmek ve sistemin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin
üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin

3.3.

sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da
ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
İnternet sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin,
Bilgi Edinme Başvuru Sistemini ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde
kullanıcı bilgisinin hatırlanması.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?
TÜRKAK olarak, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen
amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimiz,
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve KVKK kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşları
ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki
sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.
5. VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ SAHİP OLDUĞUNUZ
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 ve 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 TÜRKAK 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 TÜRKAK’ın 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

Talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre TÜRKAK tarafından başvurunun size ait
olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar

(kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin e-posta
adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde TÜRKAK’ ta kayıtlı başka bir iletişim yöntemini
(kayıtlı telefon numaranız gibi) kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup
olmadığının teyidini isteyebiliriz.
6. İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Türk Akreditasyon Kurumu
DETSİS No

: 66388700

İletişim Linki

: https://www.turkak.org.tr/

Telefon Numarası

: +90 312 410 82 00

E-Posta Adresi

: info@turkak.org.tr

Adres

: Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya / ANKARA

