
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA  
İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ 

 
Sayın Site Ziyaretçileri ve Üyeleri; 
 
İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında, deneyimlerinizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi 
(“ÇEREZ”) bazı teknolojiler kullanılmaktadır. Bu teknolojinin kullanımı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun şekilde gerçekleşmektedir. İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma 
Metni ile, Defne Suman (“VERİ SORUMLUSU”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla kullanılan çerezler, 
kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, kimlerle paylaşılabileceği ve verilerinizin toplanma 
yöntemi hususunda, sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 
 
Çerezler; ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ 
sunucusuna depolanan küçük metin dosyaları olup, site hakkında durum ve tercihleri saklayarak 
internet kullanımını kolaylaştırmaktadır. Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, 
bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. 

Dolayısıyla İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni hükümlerini değiştirme hakkımız saklıdır. Güncel 
aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya 
açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanır.  
 
Sitemizde, hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü 
parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.  
 
Zorunlu çerezler, sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için kullanılmaktadır. 
Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir 

sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. 
İşlevsellik ve Tercih Çerezleri; site üzerindeki tercihlerinizi ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde 
sunulan hizmetlerin kişiselleşmesini temin etmektedir. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya 
bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlamaktadır. 
Performans ve Analiz Çerezleri; sitemizin kullanım ve performansını analiz ederek sizlere 
verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirilmesi için kullanılmaktadır. Örneğin bu çerezler sayesinde 
sizlerin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası 
problemleri tespit edebiliyoruz. 
 

Yukarıda sayılan çerezleri, internet sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, 
siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak, sitenin işlevselliğini arttırmak, sitenin kullanım 
kolaylığını sağlamak, kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyetini gerçekleştirmek amaçlarıyla, 
kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri silebilir ya da 
engelleyebilirsiniz. Ancak bu durum, internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak 
isteriz.  

Adobe Analytics http://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html  

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr  

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr  

Internet Explorer   https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-Çerezler  

MozillaFirefox https://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez%20Yönetimi  

Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/  

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR  
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Yukarıda sayılan çerezlerin yanı sıra, internet sayfamızın iletişim kısmında yer alan “Defne’ye eposta 
yazın” kısmına mesaj bırakmanız veya “Defne Suman’dan haber almak istiyorum” bölümüne 
kaydolmanız halinde, e-posta adresiniz, adınız ve bulunduğunuz ülke bilgisi işlenmektedir. 
 
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen, kanunlarda açıkça öngörülme, 
hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla 
meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak, internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik 

iletişim dosyaları olan çerezler vasıtasıyla ve doldurmuş olduğunuz formlar vasıtasıyla otomatik yolla 
toplanmaktadır. 
 
Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlarla ve ilgili mevzuat 
gereği aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak, hizmet alınan 
tedarikçiler, resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.   
 
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca;  
kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep 

etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri 
bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, 
ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik 
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 
etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın 
giderilmesini talep etme haklarınızın bulunduğunu hatırlatırız.  

 
Bu haklara ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de yer 
alan esaslara uygun olarak, sumandefne@gmail.com e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. 
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak 
sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkı saklıdır. 
 
Saygılarımızla. 

 

Defne Suman  
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