
ÇEREZ POLİTİKASI 

Bu Politika, KARAKULLUKÇU DANIŞMANLIK A.Ş. (Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 
Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul) (İşbu metnin devamında 
“KANUNUM” olarak anılacaktır.) tarafından yönetilmekte olan web site, mobil site ve mobil 
uygulamalar, sosyal medya hesaplarında kullanılmakta olan çerez (cookie) çeşitlerini, 
kullanım alanlarını, üçüncü taraf çerezlerinin reklam ve yeniden hedefleme amacıyla nasıl 
kullandığını ve kullanıcı tarafında çerez yönetiminin ne şekilde gerçekleştiğine ilişkin bilgiler 
ile profilleme çalışmalarının nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler ihtiva etmektedir. 

Gizliliğiniz Şirketimiz için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. 
Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Şirketimiz sistem ve internet 
altyapısını en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemleri almıştır. 

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. 

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter içeren 
küçük bir dosyadır. Çerezler bir web sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim sunmasını 
amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için 
kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler bilgisayarınızda 
veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi 
toplayamamaktadır. 

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. 

Web sitemiz geçici ve kalıcı tip çerezleri, sizi web sitemizin diğer kullanıcılarından ayırt 
etmek ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenleme yapmak için kullanılmaktadır. 
Şirketimiz tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler 
kapsamında da çerez kullanılabilmektedir.  

Hemen hemen tüm internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön 
tanımlıdır. Ancak çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Çerezleri 
yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının 
yardım menüsüne bakabilirsiniz. 

Çerez nedir? 

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği 
küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması veya daha verimli 
çalışması veya web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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Çerezleri nasıl kullanıyoruz? 

Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatistiksel analizler veya güvenlik 
önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile 
toplanmamaktadır. 

Çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz? 

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda 
bulunan çerezleri silebilir ve çoğu internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini 
engelleyebilirsiniz. 

İnternet gezginindeki çerezleri nasıl yönetebilirsiniz? 

Çoğu internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır: 

- Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme 

- Üçüncü taraf çerezleri engelleme 

- Belli sitelerden çerezleri engelleme 

- Tüm çerezleri engelleme 

- İnternet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme 

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, 
çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Şirketimize ait web siteleri dahil olmak üzere 
birçok web sitesi düzgün çalışmayabilir. 

Çerez Çeşitleri 

Teknik çerezler: Web sitesinin veya mobil uygulamanın doğru bir şekilde çalışmasını 
sağlamak, kullanıcı hesabını oluşturmak ve giriş yapmayı sağlamak için teknik çerezler 
kullanılmaktadır. 

Fonksiyonel çerezler: Kullanıcı tercihlerini hatırlamak ve web sitesinin veya mobil 
uygulamanın verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmak için fonksiyonel 
çerezler kullanılır. 

Analitik çerezler: Kullanıcıların Şirketimiz web sitesini veya mobil uygulamasını nasıl 
kullandığı hakkında bilgi almak amacıyla Analitik Çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler, web 
sitesini veya mobil uygulamayı geliştirme ve optimize etmek, iletişim ve reklamların 
etkinliğini anlamak için kullanılır. Analitik Çerezler, kullanıcılar tarafından görüntülenen 
sayfalar, bu sayfalara giriş ve çıkış zamanları, kullanıcıya gönderilen e-posta/push/SMS’in 
hangi tarih ve saatte açıldığı gibi bilgileri içerir. 

Ticari çerezler: Kişiselleştirilmiş reklamları diğer web siteleri ve mobil uygulamada 
göstermek için, üçüncü taraf çerezler de kullanılır. KANUNUM; kullanıcılarını birbirinden 
ayıran özellikleri belirleyerek, tercih ve beğenilerine uygun kampanya ve reklam yapmak 
amacıyla kullanıcıları büyük gruplara ayırarak, ortalama harcama tutarı, alışveriş yapılan 
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kategoriler, tercih edilen bayiiler, mobil kullanım oranı gibi hizmet tercihlerini tespit etmeye 
yönelik istatistiksel çalışmalar yapabilecektir. Bu kullanım yeniden hedefleme yöntemi ile 
yapılabilir. Ayrıca kullanıcıların web sitesi veya mobil uygulamadaki gezinme bilgilerinden 
yararlanılarak oluşturulan kullanıcı gruplarına, başka sitelerde gezindiklerinde KANUNUM 
dışındaki reklam verenlerin reklamlarını gösterme yöntemi ile de yapılabilir. Yeniden 
hedefleme yöntemi; kullanıcı ilgi alanlarına ve kullanıcıları birbirinden ayıran özelliklere göre 
web sitesinde veya mobil uygulamada görüntülenen kampanyaları kullanıcıya hatırlatma 
aktivitelerine dayanır. 

KANUNUM profillemeyi neden ve nasıl yapar? 

KANUNUM, bayii/müşterilerini davranış yapılarına göre segmente ederek daha yakından 
tanımayı ve belirli davranış biçimlerini bilerek daha iyi bir hizmet sunmayı amaçlar. 
KANUNUM, kampanya programları kapsamında müşterilerine, web sitesi ve/veya/mobil 
uygulamadaki beğeni ve kullanım tercihleri doğrultusunda fırsat, indirim, kampanya gibi 
faydalar sunabilmek, tercih edilen lokasyon ve bayiileri, kampanya programı kapsamındaki 
yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla profilleme yapmaktadır. 

Müşteri profillemede birbirinden bağımsız birçok parametre rol oynar. Bunlara demografi ve 
davranışsal data örnek olarak verilebilir. 

Müşterilerin beğeni, tercihleri, gezinti geçmişi, işlem geçmişi, demografik bilgisi, bayii/
müşterinin izin vermiş olması kaydıyla lokasyon bilgisi yeniden hedeflenebilmesi için çerez 
(cookie) hizmeti veren üçüncü taraflar ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen 
kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla 
gerçekleşmektedir. 

Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; üyenin kişisel 
verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde aktarım Pseudonymous data (takma adlı 
veri) kullanılarak gerçekleştirir. Takma adlı veri için üyeye atanmış, harf ve rakamlardan 
oluşan kombinasyonlar örnek olarak gösterilebilir. 

Pseudonymous (takma adlı) Veri: Pseudonymous (takma adlı) veri, bir son kullanıcının 
cihazına bağlı veriler olan ve bu son kullanıcıyı özel olarak tanımlayamayan veriler olup, yine 
de gelecekte kimlik tanımlaması için dolaylı bir olanak sağlamaktadır. Şirket olarak tüm 
hashlenmiş kişisel verileri pseudonymous (takma adlı) olarak ele almaktayız. Bir kişisel 
verinin hashlenerek pseudonymous (takma adlı) veri haline getirilmesi, o verinin belirli bir 
son kullanıcıyı spesifik olarak tanımlamadığı anlamına gelir. Örneğin, bir e-posta adresi 
kişisel veri olarak kabul edilirken, hashlenmiş e-posta adresi pseudonymous (takma adlı) veri 
olarak kabul edilir. 

Çerezler Nasıl Kullanılmaktadır?  

Çerezleri; 
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Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı 
kişiselleştirmek için kullanırız. Bu kullanım web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine 
daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. 

KANUNUM tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına nereden ve hangi 
cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği 
görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini 
nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi 
nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır. 

İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile 
hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. 

KANUNUM, çerezler yoluyla elde edilen bilgilerle Kullanıcıları davranış yapılarına göre 
segmente ederek sizlere ait diğer kişisel verilerle eşleştirerek; tercihleriniz doğrultusunda daha 
uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar. 

KANUNUM üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl 
kullanmaktadır? 

KANUNUM çerezleri ayrıca; arama motorlarını, KANUNUM tarafından işletilen elektronik 
ticaret platformlarının web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya 
KANUNUM’un reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini 
düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla 
kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil 
uygulamaya/mobil sitesine ve KANUNUM’un reklam verdiği web sitelerine/mobil/mobil 
sitesi uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları 
sunarken, KANUNUM’un sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf 
çerezi yerleştirilebilir. KANUNUM ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir 
web analizi hizmeti olan Google Analytics ve bunun yanı sıra Visilabs analiz hizmeti 
kullanmaktadır. Google Analytics ve Visilabs, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil 
uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek 
amacıyla kullanır. 

Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu 
adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect  

Visilabs kullanımı hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://
visilabs.com/terms.html 
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