
 

ETİK DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ 

Etik Dış Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Etik” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki yükümlülüklere uymak amacıyla 

web sitemize (www.etikdisticaret.com ) yerleştirdiğimiz çerezlerin (cookies) neden kullanıldığı 
hakkında iş bu aydınlatma metni siz kullanıcıları bilgilendirmek için hazırlanmıştır. 

1. ÇEREZ (COOKİE) NEDİR? 

Mobil cihazınız veya bilgisayarınız ile ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından tarayıcınıza 

gönderilen küçük bir metin (veri) parçasıdır. Ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih 

ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Çerezler kullanıcı deneyiminin 

iyileştirilmesini, sitenin geliştirilmesini ve optimize edilmesini, bir internet sitesinin düzgün bir 

şekilde çalışmasını sağlar. 

2. ÇEREZLERİN KULLANIM AMACI 

Şirketimize bildirdiğiniz kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” 

sıfatıyla, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 

olarak aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenmektedir; 

 Hizmetlerimizi kullanmak için oturum açtığınızda sizi tanımak, 
 Web sitenin nasıl kullanıldığına dair istatistiksel analizler yapmak, 
 Güvenliği iyileştirmek, 
 Web sitenin içeriğini geliştirebilmek, 
 Ziyaretçilere özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek, 

 
3. KULLANAN ÇEREZLER, SAKLAMA SÜRELERİ VE AKTARIM 

TARAFLARI 

Web sitemizde kullanılan çerezler aşağıdaki tabloda yer almaktadır; 
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4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, sitemizi ziyaret etmeniz veya kullanmanız ile çerezler yoluyla 

toplanmakta, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz 

aşağıdaki hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir; 

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 
 
5. ÇEREZLERİ NASIL KONTROL EDERİM? 

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi 

kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, Çerezleri dilediğinizde silebilir ve/veya 

engelleyebilirsiniz. Cihazınızda mevcut olan çerezleri silebilir ve kullandığınız internet 
tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler sayesinde siteye 

yapmış olduğunuz bir sonraki ziyaretinizde daha iyi ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi 

yaşarsınız. 

Çerezleri istediğiniz zaman silebilir veya engelleyebilirsiniz fakat bu halde internet 
sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir. Tarayıcınızı ayarlamanız halinde, internet sitemizi her 

ziyaret edişinizde verdiğiniz bilgileri tekrar girmeniz gerekir ve internet sitesinde yer alan bazı 

hizmetler gerektiği gibi çalışmayabilir. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya 

tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz.  
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Aşağıdaki ilgili linke tıklayarak kullandığınız tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir 

veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini göre saklanan çerezler hakkında detaylı bilgiye 

ulaşabilirsiniz; 

 

 Google Chrome 
 Mozilla Firefox 
 Safari 
 Opera 
 Microsoft Internet Explorer 

 

 Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız. 
 Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek 

için tıklayınız. 
 Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your 

Online Choices üzerinden yönetilebilir. 
 Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü 

kullanılabilir. 
 

Çerezler hakkında daha detaylı bilgi ve dokümana ulaşmak için; 
 
https://www.aboutcookies.org/  
https://www.youronlinechoices.eu/  
https://www.eff.org/tr/privacybadger/ 

 

 

6. KULLANICININ VERİLERE ERİŞİM HAKKI VE TALEPLERİ 

“İlgili Kişi Başvuru Formu” ve Aydınlatma Metin’inin en güncel haline, müşteri 

hizmetlerimizden, www.etikdisticaret.com sayfamızdan veya Etik Dış Ticaret Ve Pazarlama 

Anonim Şirketi Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi Nish İstanbul Residence D Blok Kat: 9 
Daire: 112 Bahçelievler/İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını 

düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak, noter vasıtasıyla ve güvenli elektronik imza ile 

başvuru yöntemleriyle Şirketimize iletebilirsiniz. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi
https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.microsoft.com/tr-tr/topic/tan%C4%B1mlama-bilgilerini-silme-ve-y%C3%B6netme-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz
https://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz
https://www.aboutcookies.org/
https://www.youronlinechoices.eu/
https://www.eff.org/tr/privacybadger/

