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HAZIRLAYAN KONTROL  ONAY 

Firma Avukatı Kalite Yöneticisi Yönetim Kurulu 
 

 

 

1. AMAÇ, KAPSAM ve SORUMLULUKLAR  

İşbu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır.); TESAN İLETİŞİM A.Ş. (kısaca “TESAN” 

olarak anılacaktır.) tarafından yürütülen internet siteleri ve mobil platformlar, üçüncü parti 

programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformların hepsi için geçerlidir. 

Web sitemize şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında 

bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için 

çerez kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve 

işleyişi daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi anlamaktır. 

2. TANIMLAR 

Çerez: bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin 

geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici 

ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara 

(bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır. 

3. UYGULAMA 

3.1. ÇEREZ TÜRLERİ 

3.1.1. Kalıcı ve Geçici Çerez 

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici 

çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar 

geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya 

süreleri doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi 

işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar. 

3.1.2. Zorunlu Çerezler 

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden 

yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler. 

3.1.3. İşlevsel ve Analitik Çerezler 

Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine 

cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. 

Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir. Kişisel veri işlenmesi 

söz konusu olduğu takdirde TESAN’ın Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Politikalarına ve 
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Aydınlatma Metinlerine uygun olarak açık rıza alınması gerektiği hallerde rızanız alınarak veri işleme 

faaliyeti gerçekleştirilecektir.  

3.1.4. Ticari Çerezler 

İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların 

sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi 

artırmaya yarar. 

3.1.5. Üçüncü Parti Çerezler 

TESAN, internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış 

reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek 

için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet 

sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder. 

3.2. ÇEREZ İZİNLERİ 

TESAN’a ait internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin Politika 

kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez 

uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri 

reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir 

veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir. 

Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme TESAN’a ait internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil 

internet sitelerine yapılacak ilk ziyarette açılır pencere ile verilecektir. Bu pencereyi kapattığınızda 

kabul etmiş sayılacaksınız.  

3.3. ÇEREZ YÖNETİMİ 

Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini yönetebilir ve temizleyebilirsiniz. 

Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu 

kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz. 

 

14. REFERANS ve İLGİLİ DOKÜMANLAR 

14.1. Referans 

07.04.2016 tarihli 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 

 

14.2. İlgili Dokümanlar 

KVKK PLT-01 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 

Veri Öznelerine Özel Aydınlatma Metinleri 

Veri Öznelerine Özel Açık Rıza Metinleri  
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15. REVİZYON TAKİBİ 

Bu bölümde dokümanın zamanla değişen ihtiyaçlara göre revize edilmesi durumunda bu revizyonlara 

ilişkin bilgiler yer alır. Revizyon numarası, revizyonun gerekçesi, revize edilen ya da eklenen 

hususlar, değişikliği isteyen birim ya da kişiler belirtilir.  

REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ REVİZYON GEREKÇESİ VE REVİZYON 

00 - 
ISO 27001:2013 şartlarını da karşılayan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurma projesi sırasında 

ilk kez hazırlanmış olan dokümandır. 

01 16.12.2019 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gözden geçirilip, doküman kodları 

değiştirilmiştir. 

 

 

 

 


