
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

Bu bilgilendirme ve Aydınlatma Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) 
ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında 
hazırlanmıştır. Tarafınıza ait kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu nedenle, 
haklarınızı korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
kapsamındaki verilerinizin kullanımı, korunması ve haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek 
istiyoruz. 

Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Firmamızın Veri Sorumlusu Konumu 

Şirketimiz Met-Ay Bilişim Ltd. Şti müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu 
Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Met-Ay Bilişim tarafından 
gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir. 

KVKK Hakkında Genel Bilgilendirme 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 
2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. KVKK’nın bir kısmı yayın tarihinde, 
bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir. 

 Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: 

Müşterilere ait kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, Met-Ay Bilişim 
Ltd. Şti. müşterilerine kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, 
hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı 
faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin 
geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan 
pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel 
segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar 
araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Şirketin sunduğu ürün 
ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek 
ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve 
icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Met-Ay Bilişim’in ürün ve/veya 
hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, ve Şirketlerile iş ilişkisi 
içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere 
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 
işlenmektedir.  

Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler  

Aşağıda Met-Ay Bilişim Ltd. Şti. tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan 
verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında 
arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri 
kapsayacaktır. 

• Kimlik Bilgisi 

• İletişim Bilgisi 

• Kullanıcı Bilgisi 

• Kullanıcı İşlem Bilgisi 

• İşlem Güvenliği Bilgisi 

• Finansal Bilgi 

• Pazarlama Bilgisi 

• Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi 



Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek 
şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul 
edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın 
gerçekleştirecektir. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde 
güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve 
ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 
edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Ayrıca, KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen 
şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin 3. maddesi 
başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilir.  Kişisel 
verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla tarafımızca Türkiye içinde veya dışında 
bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.  

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği 

6698 sayılı KVKK uyarınca, tarafımız ile paylaştığınız kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel 
verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin 
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, 
değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu 
olarak işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem 
“kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. 

Kişisel verilerinizin toplanma şekli 

Kişisel verileriniz, kağıt üzerindeki formlar ve web sitesi gibi kanallarımız ve sosyal medya 
aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan, düzenlenen eğitim, konferans vb etkinliklere 
katılımızdan, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, özgeçmiş ve sair yollarla 
kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamdan, yüz yüze ya da 
mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan, ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan 
elde edilen, web sitesi, blog, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden 
ve kamuya açık veri tabanlarının sunduğu verilerden, sosyal medya platformlarından 
paylaşıma açık profil ve verilerden işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.   

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız: 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip 
işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel 
verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) 
yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin 
eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun 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, 
(vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı 
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına 
sahiptir. 

 

 

 

 

 


