
 
 

WWW.İSBİRYATAK.COM İNTERNET SİTESİ  
ÇEREZ POLİTİKASI VE ÇEREZ AYDINLATMA METNİ  

 

Çerez Aydınlatma Metni Hakkında 
 
İşbu Çerez Aydınlatma Metninin amacı, İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi’ne ait (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), 
tarafından işletilmekte olan “www.isbiryatak.com” uzantılı internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında, Site 
kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 
olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl 
kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz. 
 
İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri 
zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde 
kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile 
tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler. 
 
İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi olarak www.isbiryatak.com uzantılı internet sitesinde kullandığımız çerezleri kullanmaktan 
vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Aydınlatma 
Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş 
olan her türlü değişiklik Site’de veya sosyal medya platformlarındaki hesaplarımızda yayınlanmakla birlikte yürürlük 
kazanacaktır.  

 
Çerez Nedir?  
 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında 
kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet 
tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. 
İnternet sitemizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden 
(“çerezler”) faydalanmaktayız. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ 
sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 

 

Çerezlerin Kullanım Amaçları 
 

Şirket olarak sitemizde çeşitli amaçlarla bazı çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu 
amaçlar başlıca olarak şunlardır: 

 
 Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. (Müşterilerin Ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri 

süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek 
kalmamasını sağlamak) 

 Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. (Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, 
Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin 
aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması) 

 Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. (Site ziyaretçilerinin görüntüledikleri sayfa ve 
ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilebilmesi) 

 Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. (Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına 
paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama 
sorgularının hatırlanmasını sağlamak) 
 

Aydınlatma Metni kapsamındaki amaçlar doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin ikinci fıkrasındaki kanuni veri işleme 
şartlarının en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz rızanız olmaksızın işlenebilecektir. Aksi hallerde, yani kanuni veri işleme 
şartlarının bulunmadığı durumlarda kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işlenecektir. Her halde, 
Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve 
mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımız ile 
paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek 
isteriz. 
 
 
 
 



 
 
Çerez Türleri 
 
Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site 
tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) 
kullanılmaktadır. Belirli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. 
 
 Performans – Analiz çerezleri, internet sitemize yapılan ziyaretlerde kullanıcı davranışlarının istatistiki ölçümüne imkân 

veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler 
üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir 
internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme 
durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci 
maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. 

 Fonksiyonel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere 
diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler 
aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması 
suretiyle işlenmektedir. 

 Teknik – Zorunlu çerezler, internet sitemize yapacağınız ziyaretlerde log-in olma, formların doldurulması ve gizlilik 
tercihlerinizin hatırlanması amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci 
maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak 
ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” 
kapsamında işlenmektedir.  
 

 
Çerezler Aracılığı ile İşlenen Verilerin Aktarılması 
 
Çerezler ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileriniz; Site’miz hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, 
pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin 
yürütülmesi amaçları ile İş Ortaklarımız ve/veya Tedarikçilerimize aktarılmaktadır.  
 
Ayrıca kişisel verileriniz, performans / analitik çerezlerine onay vermeniz halinde; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi 
amacıyla sınırlı olarak yurt dışında yerleşik üçüncü taraf altyapı sağlayıcı Google Analytics aracılığıyla yurt dışındaki sunucularda 
işlenecektir. Bu kapsamda; tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, 
sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılara aktarılabilecektir. 
 
İnternet sitemizde bulunan çerez yönetim aracı aracılığıyla Hedefleme Çerezlerine onay vermeniz halinde; ilgili kişisel 
verileriniz, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi ve stratejik planlama 
faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla açık rızanıza dayalı olarak Kurumsal Müşterilerimize aktarılabilecektir. 

Çerez Açıklama 
             Birinci Taraf Çerezler Doğrudan ziyaret edilen web sitesi tarafından cihaza yerleştirilmektedir. 

Üçüncü Taraf Çerezler www.isbiryatak.com / ve/veya Şirket ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya 
analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir. 

Oturum Çerezleri Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar 
depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir. 

Fonksiyonel Çerezler Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin 
tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi 
sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır. 

Pazarlama – Hedefleme Çerezleri İlgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki alakalı reklamları göstermek 
amacıyla faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılabilen çerezlerdir. 

Performans – Analiz Çerezleri İlgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki alakalı reklamları göstermek 
amacıyla faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılabilen çerezlerdir. 

Kalıcı Çerezler Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma 
tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, 
yazılı bir son kullanma tarihi vardır. 

Teknik – Zorunlu Çerezler Web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması 
için gerekli olan çerezlerdir. 



 
 

Çerezlerin Kullanımının Kontrol Edilmesi 
 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için 
aşağıdaki yer alan linkleri ziyaret edebilirsiniz: 
 

                                                                                    
 
Google Chrome           Mozilla       Apple Safari                             Opera Safari                         Microsoft Explorer 

 
Adobe Analytics  http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html  
AOL  https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on- 

browser 
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647  

Google Adwords  http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html  
Google Analytics  https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on- 

browser 
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647  

Google Chrome  http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html  
Internet Explorer  https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies  

Mozilla Firefox  http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR  

Opera https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies  

Safari http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR  

 

Ayrıca; 
Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız. 
Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız. 
Oracle Reklam Çerezlerini kapatmak için tıklayınız. 
Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir. 

 
Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir? 
 
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;  

 
 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,  
 Kanun 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,  

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve  

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahiptir. 



 
 
Kanun kapsamındaki hakların kullanılması için Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan tebliğde belirlenen şart ve 
yöntemlere göre yapılmalıdır. Yapılacak başvurunun www.isbiryatak.com internet sitesinde Başvuru Formu sekmesinde yer 
alan form ile yapılması gerekmektedir.   

 
İnternet sitesinden temin etmiş olduğunuz başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak kimliğinizi tespit edici belgeler ile 
birlikte; 

 
 “Saray Gümüşoluk Mah. Gümüşoluk Kümeevler No: 263 A-B 06145 Pursaklar ÇUBUK ANKARA” adresine imzalı olarak 

teslim edebilir.  
 “Saray Gümüşoluk Mah. Gümüşoluk Kümeevler No: 263 A-B 06145 Pursaklar ÇUBUK ANKARA” adresine imzalı formu 

Noter Kanalıyla gönderim yapabilirsiniz.  
 “isbirsünger@hs01.kep.tr” veya “online@isbiryatak.com” adreslerine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

 
İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Kişisel Verilerinizin 
yürürlükteki veri koruma kanunu ihlal edilerek işlendiğine inanıyorsanız, İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi tarafından 
başvurunuzun reddedilmesine müteakip veya yetersiz cevap alırsanız veya zamanında bir cevap almazsanız, Kişisel Verileri 
Koruma Kuruluna şikâyet sunma hakkına sahip olursunuz İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi taleplere ilişkin olarak Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 
 
Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep 
konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu 
unsurları barındırmayan başvurular Şirket tarafından reddedilecektir. 
 
Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız 
durumunda Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun 
kendinize ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. 
 
Çerezler 
 

Çerez Adı Servis Sağlayıcı 
ID .google.com.tr 
APISID .google.com.tr 
SSID .google.com.tr 
HSID .google.com.tr 
__Secure-3PSID .google.com.tr 
__Secure-3PSID .google.com 
SIDCC .google.com 
SID .google.com 
APISID .google.com 
SSID .google.com 
HSID .google.com 
__Secure-1PSID .google.com.tr 
SID .google.com.tr 
__Secure-1PSID .google.com 
SAPISID .google.com 
__Secure-3PSIDCC .google.com 
__Secure-3PAPISID .google.com.tr 
__Secure-1PAPISID .google.com 
__Secure-3PAPISID .google.com 
__Secure-1PSIDCC .google.com 
__Secure-1PAPISID .google.com.tr 
wd .facebook.com 
fr .facebook.com 
sb .facebook.com 
NID .google.com.tr 
DV www.google.com 
UULE www.google.com 
datr .facebook.com 
NID .google.com 
OTZ www.google.com 



Çerez Adı Servis Sağlayıcı 
last_products www.isbiryatak.com 
AID .google.com 
IDE .doubleclick.net 
rest1SupportUser isbiryatak.com 
countryCode isbiryatak.com 
_rreke .isbiryatak.com 
_gat .isbiryatak.com 
revotas_web_push_user .isbiryatak.com 
rvts_popup_last_show .isbiryatak.com 
revotas_web_push .revotas.com 
PHPSESSID www.isbiryatak.com 
rvts_is_member .isbiryatak.com 
countryCode www.isbiryatak.com 
_gid .isbiryatak.com 
rvts_popup_inf .isbiryatak.com 
_fbp .isbiryatak.com 
scCat www.isbiryatak.com 
password www.isbiryatak.com 
uye_sifre www.isbiryatak.com 
PHPSESSID isbiryatak.com 
rvts_user_browse_time .isbiryatak.com 
_rreid .isbiryatak.com 
uye_sifre_encry www.isbiryatak.com 
rvts_popup_last_show .revotas.com 
rvts_token .isbiryatak.com 
_rcuid .isbiryatak.com 
_ym_d .isbiryatak.com 
AEC .google.com 
_gcl_au .isbiryatak.com 
1P_JAR .gstatic.com 
email www.isbiryatak.com 
_ym_uid .isbiryatak.com 
cookie_law www.isbiryatak.com 
_rcmid .isbiryatak.com 
SEARCH_SAMESITE .google.com 
_ga .isbiryatak.com 
rvts_popup_inf .revotas.com 
1P_JAR .google.com 
DSID .doubleclick.net 
scTop www.isbiryatak.com 
_hjSessionUser_2013549 .revotas.com 
_fbp .revotas.com 
revotas_web_push_user .revotas.com 
_ga .revotas.com 
cookie_law_time_out www.isbiryatak.com 
phone www.isbiryatak.com 
rvts_user_browse_time .revotas.com 
revotas_web_push .isbiryatak.com 
_gcl_au .revotas.com 

 


