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Çerez (Cookie) Politikası Metni 

Bilgilendirme 

Birçok web sitesi, teknik, işlevsel, deneyim kalitesini arttırmak ve benzeri birçok sebepten “Çerez” 

(Cookie) kullanmaktadır. Aşağıda “çerez” (Cookie) kullanımımız, kullanıcıların bu çerezleri çeşitli 

mecralarda nasıl yönetebileceği açıklanmaktadır. 

Bu dokümanda açıklanan bilgiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sitemizden 

erişilebilen Aydınlatma ve Açık Rıza metni ile bir bütün olarak değerlendirilmelidir. 

Çerez (Cookie) Nedir? 

Çerez (Cookie), herhangi bir İnternet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama 

dosyasıdır. Çerez dosyalarında oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır. Çerez kullanan bir site 

ziyaret edildiğinde bu site, erişimin yapıldığı tarayıcıya sabit diske bir ya da daha fazla çerez bırakma 

konusunda talep gönderebilir. 

Çerezler, siteyi ziyaret eden kişilere ait isim, yaş, adres, cinsiyet gibi kişisel verileri barındırmazlar. 

Çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen www.aboutcookies.org ve 

www.allaboutcookies.org sitelerini ziyaret ediniz. 

Çerez (Cookie) Tipleri Nelerdir? 

Çerez’ler, kullanım amacı, süreleri ve oluşturanlar açısından çeşitli tiplere ayrılırlar. 

Çerez’i oluşturan ve yerleştiren tarafın kim olduğuna bağlı olarak web sitesi çerezleri ve üçüncü taraf 

çerezleri kullanılmaktadır. Üçüncü taraf çerezleri, web sitesinin iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına 

ve iş birlikteliklerine bağlı olarak farklı şirketler tarafından yönetilebilmektedir. 

Çerezin kullanımda kaldığı süreye bağlı olarak session (oturum) çerezleri ve kalıcı çerezler 

kullanılabilmektedir. Oturum çerezleri, ziyaretçinin web sitesini ziyaret etmeyi bıraktığı an 

silinmektedir. Kalıcı çerezler ise çerezin kullanım amacına bağlı olarak belirlenmiş sürelerde ziyaret 

bitmiş olsa bile kullanıcının ziyaretçinin cihazında kalmaktadır. 
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Çerezlerin kullanım amacına bağlı olarak web sitesinde reklam ve hedefleme çerezleri, deneyim 

kişiselleştirme çerezleri, doğrulama çerezleri, analiz/analitik çerezler ve teknik çerezler 

kullanılabilmektedir. 

Çerezler Neden Kullanılır? 

Web sitesinde çerezler, aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir. 

 Ziyaret ve deneyim kişiselleştirme, hedefleme, doğru ve amaca dönük reklam ve tanıtım 

faaliyetleri 

 Web sitesi ve bileşenlerinin işlevlerinin doğru, kolay ve daha verimli çalışması 

 Web sitesini, kaynak kullanımı, erişen bilgisi, ziyaretçi sayısı ve platformlarının tespiti gibi 

bilgileri analiz ederek performansı arttırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek 

 Web sitesinin çalışması için gerekli olan işlevleri yerine getirmek 

Çerez Kullanımına Dair Kişisel Tercih Yönetimini Nasıl Yapabilirsiniz? 

Web sitemizin çalışması için gerekli olan bazı konularda çerez kullanımını tercihe bağlı olarak devre 

dışı bırakmak, web sitesinin doğru çalışmasına engel olabilmektedir. Bu tip çerezler ile ilgili 

terchilerinizi değiştirdiğinizde web sitemizden edineceğiniz bilgi ve ziyaret deneyiminizin aksamaya 

uğramayacağını garanti edemeyiz. 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim? 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. 

Google Chrome : http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

İnternet Explorer : 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

MozillaFirefox : 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 
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Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

 kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 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 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 

 işlenen 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 talep etme 

haklarına sahiptir. 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, http://mskgrup.com.tr/wp/BasvuruFormu.pdf adresinde yer 

alan Msk Grup Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde 

başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu 

tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 

Veri Sahibi, işbu Aydınlatma Metni’ne konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde 

herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel 

bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte 

bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda 

doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder. 
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