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JAPAR Web Sitesi İnceleme Raporu 

İşbu rapor ile https://japar.com.tr/ internet sitesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 

ilgili diğer mevzuatın öngördüğü yükümlülükler çerçevesinde teknik ve hukuki açıdan incelenmektedir. 

Bu kapsamda, çözüm önerilerimiz, ilgili hukuki metinler ve bunları canlıya nasıl geçirebileceğinize dair 

açıklamalar tarafınız ile paylaşılmaktadır.  

1. Kapsam 

 

Öncelikle, internet sitesi incelendiğinde; sitenin domain kayıt yapısı ‘com.tr” uzantısıyla hizmet 

vermekte olduğu, alınan hosting hizmeti doğrultusunda internet sitesinin barındırıldığı sunucunun 

45.10.148.45 IP adresine sahip olduğu, Gen Bilişim Teknolojileri San ve Tic. Ltd. Şti. (Tellcom İletisim 

Hizmetleri A.Ş.) firması tarafından host edildiği ve Türkiye’de bulunduğu anlaşılmaktadır. İsim 

hakkının 22.02.1999 tarihinde alındığı ve 22.02.2022 tarihine kadar süresinin devam ettiği görülmüştür.  

Bu doğrultuda aşağıda, mevcut duruma dair tespitlerimize ve ilgili çözüm önerilerimize ilişkin 

açıklamalarımızı dikkatinize sunarız. 

2. Durum Tespiti 

 

Site Adresi https://japar.com.tr/ 

Kriterler Tespit Tespit No 

İnternet sitesine yapılan 

erişimlerde SSL sertifikası 

bulunmakta mıdır? 

İnternet sitesine yapılan erişimlerin 

şifrelenerek güvenli iletişimin kurulduğu https 

protokolü üzerinden sağlandığı görülmektedir. 

SSL sertifikası olarak cPanel, Inc. Certification 

Authority firmasından alınan ve güçlü 

şifreleme sağlayan SHA256 ve RSA 2048 bit 

şifreleme algoritmaları kullanılarak, TLS 1.2 

protokolü ile konfigüre edildiği görülmüştür 

1 

Çerez Politikası bulunmakta 

mıdır? Zorunlu olmayan çerezler 

için izin alınmakta mıdır? 

Site içerisinde link içerisine gömülmüş bir 

Çerez Politikası bulunmaktadır. Fakat revize 

edilmesi önerilmektedir. Zorunlu olmayan 

çerezler için izin alınmamaktadır. 

2 

Web sitesi için dışarıdan hosting 

hizmeti alınmakta mıdır? 

Alınmakta ise; yurt dışı aktarım 

söz konusu mudur? 

Gen Bilişim Teknolojileri San ve Tic. Ltd. Şti. 

(Tellcom İletisim Hizmetleri A.Ş.) firmasından 

hizmet alınmakta ve sunucular Türkiye’de 

bulunmaktadır. 

3 

İnternet sitesinde 6698 Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu 

kapsamında Web Gizlilik, KVK 

İlkeleri ve İlgili Kişi Başvuru 

Formu yer almakta mıdır? 

Ana sayfada kişisel verilerin korunmasına 

ilişkin link içerisine gömülmüş bir aydınlatma 

metni ve link içerisine gömülmüş başvuru 

formu yer almaktadır. Fakat revize edilmesi 

önerilmektedir.  

4 
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Site içerisinde yer alan formlarda 

(İletişim formu, iş başvuru formu, 

teklif formu, ürün satın alma 

formu, kullanıcı giriş panelleri, 

üyelik formu vb.) aydınlatma 

metnine yönlendirme bulunmakta 

mıdır? 

Site içerisinde yer alan iletişim formunda 

aydınlatma metnine yönlendirme 

bulunmamaktadır. Ayrıca site içerisinde yer 

alan insan kaynakları sekmesinde cv ekleme ve 

kişisel bilgiler alınan bölüm bulunmaktadır. 

Burada bir aydınlatma metni bulunmakta fakat 

revize edilmesi önerilmektedir. 

5 

İnternet sitesinde toplanan kişisel 

verilerle reklam, kampanya 

çalışmaları yapılmakta mıdır? 

Yapılıyor ise Elektronik ileti izni 

alınmakta mıdır? 

 Elektronik ileti izni alınmamaktadır. 6  

Site içerisinde bulunan sayfalarda 

çalışan veya üçüncü kişilere 

ilişkin kişisel veriler (Ad, soyad, 

fotoğraf vb.) yer almakta mıdır?  

Web Sitesinde yer alan tanıtım filminde calışan 

ve üçüncü kişilere ait görsellerle oluşturulmuş 

video yer almaktadır. Ayrıca Sosyal 

Sorumluluk, Haberler, Basında Japar, Fuarlar 

sayfalarında üçüncü kişilere ait ad-soyad 

bilgisi bulunmaktadır. Bayi ve Yetkili Servisler 

– Satış Noktaları ve Yetkili Servis Hizmetleri 

sayfalarında üçüncü kişilere ait ad-soyad 

bilgisi bulunmaktadır. 

 7 

 

 

3.  Öneriler 

 

Tespit No:1  
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Görsel 1: İnternet sitesi güvenlik ekran alıntısı.  

Tespit No: 2 

 

Görsel 2: Kullanımda olup izin alınmayan çerezlere dair görsel  

 

Öneri 

İnternet sitenizde kullanılmakta olan pazarlama ve üçüncü taraf çerezleri özelinde web site 

ziyaretçisinden açık rıza alınması ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgilendirme yapılması 

gerekmektedir. Katmanlı aydınlatma mantığı içerisinde, söz konusu bilgilendirmenin kullanıcılar 

sitenize ilk kez girdiğinde karşılaşacakları, aşağıda metni paylaşılan gibi bir pop-up ve burada yapılacak 

yönlendirme ile ekte tarafınız ile paylaşılan çerez politikası vasıtasıyla gerçekleştirilmesi önerilir. 

“İnternet sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. İnternet 

sitemizde gezinmeye devam ederek Çerez Politikamız ’ı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul etmiş 

sayılmaktasınız. 

Ayarları Değiştir   Anladım” 

Çerez politikasında belirtildiği üzere pazarlama çerezlerinin kullanılabilmesi için kullanıcıdan alınacak 

açık rızalar ilgili pop-up ile yönlendirme yapılacak ayarlar paneli yoluyla alınabilmekle birlikte 

aşağıdaki görselde de belirtildiği üzere ilgili ayarların kendiliğinden açık olmaması gerekmektedir.    

 

İlgili Belge: Ek_1 Çerez Politikası 

 



WEB SİTESİ İNCELEME RAPORU 

Yayın Tarihi: 02.04.2021 Revizyon No / Tarih: 00 /  Doküman No: KVKK-DK_WSR 

 

 
Gizli Sayfa 4/11 

*KONTROLSÜZ KOPYA  
Dikkat: Basılı evraklar son değişiklikleri yansıtmaz. Kullanıcılar en son halini kullandıkları Yazılım/Program/Sunucu/Portal üzerinden erişebilir. 

 

Görsel 3: Çerezlere ilişkin ayarlar paneli.  

Tespit No: 3 

Öneri 

Hosting hizmeti Gen Bilişim Teknolojileri San ve Tic. Ltd. Şti. (Tellcom İletisim Hizmetleri A.Ş.) 

firmasından alınmakta olup bu firma Türkiye üzerinden hosting hizmeti sunmaktadır. KVKK 

kapsamında incelendiğinde, bu husus yurt dışına kişisel veri aktarımı olarak nitelendirilebileceğinden 

hizmet alınan firma ile veri aktarımına ilişkin ek protokol yapılması gerekmektedir. 

Tespit No: 4 

İnternet sitesinde, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bağlamında sunulması gereken genel 

aydınlatma metni bulunmaktadır fakat revize edilmesi önerilmektedir. İlgili belgeye ilişkin linklerin 

sayfanın alt kısmında “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı bir menüde konumlandırılması önerilir. 

İlgili Belgeler: Ek_2 Web Genel Aydınlatma Metni 
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Tespit No: 5 

5.1. İletişim Formu 

 

Görsel 5: Aydınlatma metni yer almayan İletişim Formu görseli   

Öneri 

İlgili internet sayfasında bulunan iletişim formu ve insan kaynakları formu ile toplanan kişisel veriler 

bakımından, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün yerine 

getirilmesi gerekir. İlgili belgenin “Gönder” butonu üzerinde aşağıda önerilen şekilde 

konumlandırılması rica olunur:  

“Kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini (İletişim formu aydınlatma metnine 

yönlendirilebilir link gömülecek) okudum ve anladım.” 

Ayrıca iletişim formu vasıtasıyla alınmakta olan şehir, GSM, telefon ve e-posta bilgilerinin 

gerekliliğinin sorgulanması ve bunlardan yalnızca iletişim için gerekli olan e-posta bilgisinin zorunlu 

alan olarak ayarlanması önerilir.  

İlgili Belge: Ek_3 İletişim Formu Aydınlatma Metni 

İletişim formu üzerinden gelen kişilere yönelik pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmek istendiği takdirde 

ilgili kişilerin açık rızasının ayrıca alınması gerekmektedir. Bu kapsamda iletişim adreslerinin alındığı 

bölümünde hemen altına aşağıdaki metnin konumlandırılması önerilir: 

 

“Tarafımla ticari nitelikli elektronik ileti gönderilmesine (Ek_6 Ticari Elektronik İleti İzni’ne link 

gömülecek) izin veriyorum.” 

 

İlgili Belge: Ek_6 Ticari Elektronik İleti İzni 
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5.2. Çalışan Adayı Başvuru Formu 
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Görsel6: İnsan Kaynakları başvuru formu görselleri 

Öneri 

Öncelikle iş başvuru formu alanından aşağıdaki bilgi alanlarının çıkarılması ve/veya zorunlu 

tutulmaması önerilir; 

 Cinsiyet kaldırılması, 

 Medeni Durum kaldırılması, 

 Cep Telefon/E-posta vb. alanların seçimlik bırakılması, 

 Sigara Kullanımı kaldırılması, 

 Alınan Burs ve Ödüller kaldırılması, 

 Üye Olunan Dernek veya Kulüpler kaldırılması, 

 

İnsan kaynakları başvuru formu ile alınan bilgiler bakımından ise çalışan adayı aydınlatma metninin 

gönder butonu üzerindeki alanda revize edilmesi önerilir.  

“Kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini (çalışan adayı aydınlatma metnine 

yönlendirilebilir link gömülecek) okudum ve anladım.” 

Çalışan adaylarından referans bilgisi alınmaması veya alınacak ise çalışan adayı referans üçünü kişi 

taahhüdünün ise referans alanındaki kaydet tuşu üzerine konumlandırılması önerilir. 

“İletmiş olduğum referans kişiler ile Şirket tarafından referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime 

geçilebileceğini kabul ediyor, söz konusu alınan bilgilerin işlenmesine izin veriyorum. Ayrıca referans 

olarak iletilen kişilere ve bilgilerine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını ve izinlerin alındığını 

taahhüt ediyorum.” 
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İlgili Belge: Ek_4 Çalışan Adayı Aydınlatma Metni 

Ek_5 Çalışan Adayı Referans Taahhüdü 

Önemli Not: Kişilerin kendi özgeçmişlerini yüklediği noktada özgeçmiş içerisinde özel nitelikli kişisel 

veri belirtebileceklerinden ve bu durumun risk teşkil etmesinden dolayı CV yükleme alanının 

kaldırılması önerilir. 

Kaldırılmaması halinde uyarı olarak özel nitelikli kişisel veri içermemesi rica olunur şeklinde not 

düşmenizi öneririz. 

Ayrıca CV doküman yükleme imkanının verilmesi virüslü doküman yüklenebileceğinden dolayı veri 

güvenliği bakımından risk teşkil edebilecektir.  

Tespit No: 6 

 

Görsel 7: Elektronik ileti izni alınmayan kampanya bilgisi paylaşmak amacıyla e-mail bilgisi alınan 

bölüm 

Öneri 

Ticari elektronik ileti kavramı, elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen e-mail 

veya SMS gibi, veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade etmekte olup bu kapsamda yurt dışına veri 

aktarımınız söz konusu olduğu için ilgili kişilerin açık rızasının ayrıca alınması gerekmektedir. 

Dolayısıyla e-posta adreslerinin alındığı bölümünde hemen altına aşağıdaki metnin konumlandırılması 

önerilir: 

 

“Tarafımla ticari nitelikli elektronik ileti gönderilmesine (Ek_6 Ticari Elektronik İleti İzni’ne link 

gömülecek) izin veriyorum.” 

 

İlgili Belge: Ek_6 Ticari Elektronik İleti İzni 

 

Tespit No: 7 
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Görsel 8: Gerçek kişilere ait fotoğrafların yer aldığı video görseli 

 

 

 

Öneri 

Dijital platformlarda paylaşılan kişisel veriler bakımından, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

uyarınca açık rıza alınması gerekir. Söz konusu rızaların ilgili kişilerden, kişisel veriler toplanırken (yazı 

ve bilgi paylaşımı için makale gönderimi vb.) alınması önerilir. 

4. Ek Dokümanlar Listesi 

- Ek_1 Çerez Politikası 

- Ek_2 Web Genel Aydınlatma Metni 

- Ek_3 İletişim Formu Aydınlatma Metni 
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- Ek_4 Çalışan Adayı Aydınlatma Metni 

- Ek_5 Çalışan Adayı Referans Taahhüdü Metni 

- Ek_6 Ticari Elektronik İleti İzni 


