
         ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI 

   

İdeart Reklamcılık Tanıtım Ve Organı̇zasyon Hı̇zmetlerı̇ San. Ve Tı̇c. Ltd.  Şti. 

(İDEART), 'ideart.com.tr' (Site) sitesini ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimini 

geliştirmek için belirli verilerin kaydedilmesini ve toplanmasını sağlayan küçük 

veri dosyaları (çerezler/cookies) kullanmaktadır.  

 

Site'yi ziyaret ettiğinizde,  tarafınızca onay verildiği takdirde bilgisayarınıza veya 

cihazınıza çerezler yerleştirilebilir. Çerez (Cookie) kullanılmasını tercih etmezseniz 

tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri  silebilir ve ya engelleyebilirsiniz.  Ancak 

bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini ve Site'nin tüm 

özelliklerinden yararlanmanızın mümkün olmayabileceğini hatırlatmak isteriz.  

 

1.HANGİ TÜR ÇEREZLER KULLANIYORUZ? 

Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri 

Google Analytics (https://policies.google.com/privacy?hl=tr) 

2.HANGİ AMAÇLARLA ÇEREZ KULLANIYORUZ? 

İnternet sitemizin işlevselliğini, güvenliğini ve performansını arttırmak, yeni 

özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek 

amaçları ile çerez kullanmaktayız. 

 

Performansa yönelik kullanımlar: performansının artırılması ve ölçülmesi 

amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını 

değerlendiren ve analiz eden çerezler 

 

3.ÇEREZLERE İLİŞKİN TERCİHLERİNİZİ NASIL YÖNETEBİLİRSİNİZ? 

Kullanmakta olduğunuz tarayıcının ayarları üzerinden çerezlere ilişkin 

tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bu şekilde çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir, 

çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih edebilir ve ya sadece bazı çerezleri 

devre dışı bırakabilir ya da çerezleri silebilirsiniz. Bu konudaki tercihler kullanılan 

tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya 

https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşabilirsiniz. Mobil cihazlar üzerinden 

çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsünü kullanabilirsiniz. 

 

4. 6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN 

HAKLARINIZ 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibi olarak kişisel 

verilerinize ilişkin haklarınız; 

 

https://www.aboutcookies.org/


“a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

 

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 

d Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme, 

 

e)“Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı 

kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini 

veya yok edilmesini isteme, 

 

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine 

verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 

h)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme.” şeklinde düzenlenmiştir. 

 

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun İdeart 

Reklamcilik Tanitim Ve Organı̇zasyon Hı̇zmetlerı̇ San. Ve Tı̇c. Ltd.  Şti.'ne  

iletmeniz durumunda  talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) 

gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi hâlinde,  Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki 

ücret tarafınızdan talep edilecektir. 

 

Kişisel verilerinizin İDEART  tarafından işlenmesi  hakkında daha detaylı bilgi 

için www.ideart.com.tr adresinde yer alan 'Kişisel Verilerin Korunması ve 

İşlenmesi Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz. 

 

İdeart Reklamcilik Tanitim Ve Organı̇zasyon Hı̇zmetlerı̇ San. Ve Tı̇c. Ltd.  Şti. , 

www.ideart.com.tr


Çerez Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Çerez Politikası 

'ideart.com.tr' sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. 

 

 

 


