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 Çerez Pol�t�kası 
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 Belge  Pol�t�kaların Kontrol Adımları 
 SO 

 NUÇ 
 (+ / 

 -) 

 G�zl�l�k 
 Pol�t�kası 

 ●  İnternet sayfasında yayınlandı mı? 
 ●  Her yıl mart ayında güncelleme �ht�yacı gözden geç�r�l�yor mu? 
 ●  Tak�b� KVK Kom�tes� tarafından yapılıyor mu? 

 Çerez 
 Pol�t�kası 

 ●  İnternet sayfasında çerez toplanıyor mu? 
 ●  Eğer toplanıyorsa bu met�n �nternet sayfasında yayınlandı mı? 
 ●  Met�nde  bel�rt�lenlerden  har�ç  çerez  kullanımı  var  mı?  Her  yıl 
 mart ayında güncelleme �ht�yacı gözden geç�r�l�yor mu? 
 ●  Tak�b� KVK Kom�tes� tarafından yapılıyor mu? 
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 GİRİŞ: 

 LUPAMAT  MAKİNA  SANAYİİ  A.Ş.  (bundan  sonra  “LUPAMAT”  olarak  anılacaktır)  olarak,  web  s�tem�z, 
 uygulamalarımız  ya  da  d�j�tal  ortamda  s�zler�n  kullanımına  sunduğumuz  benzer�  tüm  çevr�m�ç�  ya  da 
 çevr�mdışı  mecralarımızı  kullanımınız  veya  z�yaret�n�z  sırasında  s�zler�n  deney�m�n�  gel�şt�rmek  �ç�n 
 çerezler  g�b�  b�rtakım  teknoloj�lerden  faydalanmaktayız.  Bu  teknoloj�ler�n  kullanımı  başta  6698  sayılı 
 K�ş�sel  Ver�ler�n  Korunması  Kanunu  (  "KVK  Kanunu"  )  olmak  üzere  tab�  olduğumuz  mevzuata  uygun 
 şek�lde gerçekleşt�r�lmekted�r. 

 İşbu  met�nde  s�tem�zde  ve  uygulamamızda  hang�  amaçlarla  hang�  tür  çerezler�  kullandığımızı  ve  bu 
 çerezler�  nasıl  kontrol  edeb�leceğ�n�z�  s�zlere  açıklamak  �st�yoruz.  Çerez  kullanımını  onaylamıyorsanız 
 �nternet  s�tes�ne  devam  etmemen�z�  ya  da  çerez  terc�hler�n�z�  bu  Pol�t�ka’da  göster�ld�ğ�  şek�lde 
 değ�şt�rmen�z�  r�ca  eder�z.  Çerezlere  �z�n  ver�lmemes�  hal�nde  �nternet  s�tes�n�n  bazı  özell�kler�n�n 
 �şlevsell�ğ�n� y�t�reb�leceğ�n� hatırlatmak �ster�z. 

 ÇEREZ NEDİR? 

 Çerez,  b�r  �nternet  s�tes�n�  z�yaret  ett�ğ�n�zde  b�lg�sayarınızda  ya  da  mob�l  c�hazınızda  depolanan  küçük 
 met�n  dosyalarıdır.  Bu  dosyalarda  IP  adres�n�z,  oturum  b�lg�ler�n�z,  er�şt�ğ�n�z  sayfalar  vb.  ver�ler 
 saklanır.  Çerezler  sayes�nde  �nternet  s�tes�  terc�hler�n�z  hatırlanab�l�r,  oturumunuzun  açık  tutulması 
 sağlanab�l�r ya da s�ze �lg�lend�ğ�n�z �çer�k sunulab�l�r. 

 Çerezlere  �l�şk�n  detaylı  b�lg�  �ç�n  www.aboutcook�es.org  ve  www.allaboutcook�es.org  adresler�n�  z�yaret 
 edeb�l�rs�n�z. 

 ÇEREZ TÜRLERİ 

 Çerezler  mob�l  c�hazlarda  depolanma  süreler�  ve  k�m�n  tarafından  yerleşt�r�ld�kler�  g�b�  kr�terlere  göre 
 farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kr�terler kapsamında temel ayrım şu şek�lded�r: 

 ●  Oturum  Çerezler�  :  Oturum  çerezler�,  geç�c�  çerezler  olup  tarayıcıyı  kapattıktan  sonra  c�hazdan 
 s�l�n�rler. Bu çerezler�n ana �şlev� �nternet s�tes�n�n düzgün b�r şek�lde çalışmasını sağlamaktır. 

 ●  Kalıcı  Çerezler  :  Kalıcı  çerezler  tarayıcıyı  kapattıktan  sonra  da  kullanıcı  tarafından  s�l�n�nceye  ya 
 da süres� doluncaya dek c�hazda kalmaya devam ederler. 

 ●  B�r�nc�  Taraf  Çerezler:  B�r�nc�  taraf  çerezler  z�yaret  ed�len  �nternet  s�tes�  operatörü  tarafından 
 c�haza yerleşt�r�len çerezlerd�r. 

 ●  Üçüncü  Taraf  Çerezler  :  Üçüncü  taraf  çerezler  z�yaret  ed�len  �nternet  s�tes�  operatörü  dışındak� 
 k�ş�ler tarafından c�haza yerleşt�r�len ve kontrol ed�len çerezlerd�r. 

 İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER 

 LUPAMAT,  G�zl�l�k Pol�t�kası  ’  na  uygun olarak farklı  türde çerezler kullanmaktadır. 
 Zorunlu  Çerezler  :  İnternet  s�tes�n�n  doğru  b�r  şek�lde  çalışmasını  sağlayan  ve  özell�kler�n�  kullanmanıza 
 �mkân  veren  tekn�k  çerezlerd�r.  Oturum  çerez�  kategor�s�nde  yer  alırlar.  Bu  çerezler�n  engellenmes� 
 hal�nde  �nternet  s�tes�  özell�kler�n�n  kullanılamaması  sonucu  doğar.  Zorunlu  çerezler�n  kullanımı  �ç�n 
 onayınız gerekmemekted�r. 

 Anal�t�k  Çerezler:  İnternet  s�tes�  deney�m�n�z�  �y�leşt�rmek  amacıyla  anal�t�k  çerezler  kullanılır.  Anal�t�k 
 çerezler,  �nternet  s�tes�  nasıl  kullandığınızı  (örn;  hang�  sayfaları  z�yaret  ett�ğ�n�,  z�yaret  süres�n�  vb.) 
 anlamamızı  sağlar.  Böylel�kle  sunduğumuz  �çer�kler�  gel�şt�reb�l�r  ya  da  �nternet  s�tes�  tasarımını 
 değ�şt�reb�l�r�z. 

 İşlevsell�k  Çerezler�:  İnternet  s�tes�n�  tekrar  z�yaret  ett�ğ�n�zde  d�l  terc�hler�n�z�n,  bölge  seç�m�n�z�n  vb. 
 hatırlanmasına olanak sağlar. 

 Hedefleme/Reklam  Çerezler�:  LUPAMAT  �nternet  s�tes�nde  hedefleme  ve  reklam  amacıyla  farklı  b�r�nc� 
 taraf  ve  üçüncü  taraf  çerezler  kullanmaktadır.  Bu  çerezler�  tarayıcınızın  ayarlarını  değ�şt�rerek  ya  da  bu 
 Pol�t�ka’da göster�ld�ğ� şek�lde çerez terc�hler�n� değ�şt�rerek engellemen�z mümkündür. 

 S�tem�zde kullandığımız bazı çerez türler� �le bu çerezler� kullanım amaçlarımız aşağıdak� g�b�d�r: 
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http://www.aboutcookies.org/
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 Çerez  Açıklama  Süre  Tür 

 PHPSESSID 

 Sayfa �stekler�nde kullanıcı oturum durumunu korur. 
 Oturum açık kaldığı sürece her yen� sayfa �steğ� 
 gönder�ld�ğ�nde c�haza kurulan kullanıcı anahtarı üzer�nden 
 kullanıcı k�ml�ğ� kontrol ed�l�r. Oturum kapanınca c�hazdan 
 s�l�n�r. 

 Oturu 
 m boyunca 

 HTTP/ 
 Zorunlu 

 _ga 

 Google Analyt�cs tarafından yüklen�r. z�yaretç�, 
 oturum, kampanya ver�ler�n� hesaplamak ve s�ten�n anal�z 
 raporu �ç�n s�te kullanımını tak�p etmek �ç�n kullanılır. 
 Çerezler b�lg�ler� anon�m olarak saklar ve z�yaretç�ler� 
 tanımlamak �ç�n rastgele oluşturulmuş b�r sayı atar. 

 2 yıl  HTTP/ 
 Anal�t�k 

 _g�d 

 Google Analyt�cs tarafından yüklen�r. Z�yaretç�ler�n b�r 
 web s�tes�n� nasıl kullandığına da�r b�lg�ler� depolamak �ç�n 
 kullanılır ve s�ten�n nasıl çalıştığına �l�şk�n b�r anal�z raporu 
 oluşturmaya yardımcı olur. Z�yaretç�ler�n sayısı, nereden 
 geld�kler� kaynak ve sayfalar anon�m b�r şek�lde 
 toplanmıştır. 

 1 gün  HTTP/ 
 Anal�t�k 

 _gat_gtag_UA_114 
 573846_1  Google, bu çerez� kullanıcıları ayırt etmek �ç�n kullanır.  1 dk  HTTP/ 

 Anal�t�k 

 yt-player-banda�d-h 
 ost  Z�yaretç�n�n c�hazı ve ağ ayarlarına göre en uygun 

 v�deo kal�tes�n� bel�rlemek �ç�n kullanılır.  Kalıcı  HTTP/ 
 İşlevsel 

 yt-player-headers-r 
 eadable  Z�yaretç�n�n c�hazı ve ağ ayarlarına göre en uygun 

 v�deo kal�tes�n� bel�rlemek �ç�n kullanılır.  Kalıcı  HTML/ 
 Anal�t�k 

 collect 
 Z�yaretç�n�n c�hazı ve davranışı hakkında Google 

 Analyt�cs'e ver� göndermek �ç�n kullanılır. Z�yaretç�ler� 
 c�hazlarda ve pazarlama kanallarında �zler. 

 Oturu 
 m boyunca 

 P�xel/ 
 Reklam 

 ads/ga-aud�ences 

 Google AdWords tarafından, z�yaretç�n�n web 
 s�teler�ndek� çevr�m�ç� davranışına göre müşter�lere 
 dönüşmes� muhtemel z�yaretç�ler� yen�den etk�leş�mde 
 bulunmak �ç�n kullanılır. 

 Oturu 
 m boyunca 

 P�xel/ 
 Reklam 

 GPS  Coğraf� GPS konumuna göre �zlemey� etk�nleşt�rmek 
 �ç�n mob�l c�hazlara benzers�z b�r k�ml�k kaydeder.  1 gün  HTTP/ 

 Reklam 

 IDE 

 Google DoubleCl�ck tarafından, b�r reklamın etk�nl�ğ�n� 
 ölçmek ve kullanıcıya hedefl� reklamlar sunmak amacıyla 
 reklamveren�n reklamlarından b�r�n� görüntüled�kten veya 
 tıkladıktan sonra web s�tes� kullanıcısının �şlemler�n� 
 kaydetmek ve raporlamak �ç�n kullanılır. 

 1 yıl  HTTP/ 
 Reklam 

 test_cook�e  Kullanıcının tarayıcısının çerezler� destekley�p 
 desteklemed�ğ�n� kontrol etmek �ç�n kullanılır.  1 gün  HTTP/ 

 Reklam 

 ÇEREZ TERCİHLERİNİZİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ? 

 Çerezler�  kullandığınız  tarayıcının  ayarlarını  değ�şt�rerek  k�ş�selleşt�rmen�z  ya  da  tamamen 
 engellemen�z  mümkündür.  Farklı  tarayıcılar  �ç�n  �zlenmes�  gereken  adımlara  �l�şk�n  detaylı  b�lg�ye 
 aşağıdak� l�nklerden ulaşab�l�rs�n�z: 
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 Tarayıcı Adı  L�nk 

 Google 
 Chrome 

 https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDe 
 sktop&hl=tr 

 Internet 
 Explorer 

 https://support.m�crosoft.com/tr-tr/help/17442/w�ndows-�nternet-explorer-delete 
 -manage-cook�es 

 Moz�lla 
 F�refox 

 https://support.moz�lla.org/tr/kb/cerezler-web-s�teler�n�n-b�lg�sayar�n�zda-depola 
 d� 

 Yandex  https://yandex.com.tr/support/browser-class�c/personal-data-protect�on/cook�e 
 s.xml 

 Safar�  https://support.apple.com/tr-tr/gu�de/safar�/sfr�11471/mac 

 M�crosoft 
 Edge 

 https://support.m�crosoft.com/en-us/help/4027947/m�crosoft-edge-delete-cook� 
 es 

 Opera  https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 

 D�ğer  tarayıcılarda  çerez  terc�hler�n�  yönetmek  �ç�n  �lg�l�  tarayıcının  yardım  veya  destek  sayfasını 
 �nceleyeb�l�rs�n�z. 

 KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ 

 Ver� sah�b� olarak F�rmamıza başvurarak; 
 ●  K�ş�sel ver�ler�n�z�n �şlen�p �şlenmed�ğ�n� öğrenme, 
 ●  K�ş�sel ver�ler�n�z �şlenm�şse buna �l�şk�n b�lg� talep etme, 
 ●  K�ş�sel  ver�ler�n�z�n  �şlenme  amacını  ve  bunların  amacına  uygun  kullanılıp  kullanılmadığını 

 öğrenme, 
 ●  Yurt �ç�nde veya yurt dışında k�ş�sel ver�ler�n�z�n aktarıldığı üçüncü k�ş�ler� b�lme, 
 ●  K�ş�sel  ver�ler�n�z�n  eks�k  veya  yanlış  �şlenm�ş  olması  hâl�nde  bunların  düzelt�lmes�n�  �steme  ve  bu 

 kapsamda yapılan �şlemler�n k�ş�sel ver�ler�n�z�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme, 
 ●  6698  sayılı  Kanun  ve  �lg�l�  d�ğer  kanun  hükümler�ne  uygun  olarak  �şlenm�ş  olmasına  rağmen, 

 �şlenmes�n�  gerekt�ren  sebepler�n  ortadan  kalkması  hâl�nde  k�ş�sel  ver�ler�n�z�n  s�l�nmes�n�  veya  yok 
 ed�lmes�n�  �steme  ve  bu  kapsamda  yapılan  �şlemler�n  k�ş�sel  ver�ler�n�z�n  aktarıldığı  üçüncü  k�ş�lere 
 b�ld�r�lmes�n� �steme, 

 ●  İşlenen  ver�ler�n�z�n  münhasıran  otomat�k  s�stemler  vasıtasıyla  anal�z  ed�lmes�  suret�yle  aleyh�n�ze 
 b�r sonucun ortaya çıkmasına �t�raz etme, 

 ●  K�ş�sel  ver�ler�n�z�n  kanuna  aykırı  olarak  �şlenmes�  sebeb�yle  zarara  uğramanız  hâl�nde  zararın 
 g�der�lmes�n� talep etme haklarına sah�ps�n�z. 

 BAŞVURU VE BİLGİ TALEP HAKKININ KULLANILMASI 

 Yukarıda  sayılan  haklarınıza  �l�şk�n  talepler�n�z�  Ver�  Sorumlusuna  Başvuru  Usul  ve  Esasları  Hakkında 
 Tebl�ğ  ’de  öngörülen  başvuru  usuller�ne  uygun  olarak  f�rmamıza  �letmen�z  durumunda  LUPAMAT 
 taleb�n�z�  n�tel�ğ�ne  göre  en  kısa  sürede  ve  en  geç  30  (otuz)  gün  �ç�nde  ücrets�z  olarak 
 sonuçlandıracaktır. 
 LUPAMAT  tarafından  k�ş�sel  ver�ler�n�z�n  �şlenmes�  �le  ver�  güvenl�ğ�n�n  sağlanması  konularında  daha 
 detaylı b�lg�ye LUPAMAT  G�zl�l�k Pol�t�kası  ’ndan ulaşab�l�rs�n�z. 
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