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Özdoğan Grup olarak, kullanıcılarımızın h�zmetler�m�zden güvenl� ve eks�ks�z şek�lde faydalanmalarını sağlamak
amacıyla s�tem�z� kullanan k�ş�ler�n g�zl�l�ğ�n� korumak �ç�n çalışıyoruz. Çoğu web s�tes�nde olduğu g�b�,
www.ozdoganv�danjor.com.tr (“S�te”) olarak anılacaktır; s�te �ç�nde anal�t�k faal�yetler gerçekleşt�rmek, z�yaretç�
kullanım alışkanlıklarını tak�p etmek, geç�c� �şlemler �ç�n kısa ver�ler� tutmak amacıyla ş�frelenm�ş çerezler
kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Pol�t�kası ozdoganv�danjor.com.tr G�zl�l�k Pol�t�kasının ayrılmaz b�r parçasıdır.

Çerez Pol�t�kası İlkeler� Nelerd�r? İş bu Çerez Pol�t�kasını s�tede hang� çerezler�n kullanıldığını, kullanıcıların bu
konudak� terc�hler�n� nasıl yöneteb�leceğ�n� açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Özdoğan Grup tarafından k�ş�sel
ver�ler�n�z�n �şlenmes�ne �l�şk�n daha detaylı b�lg� �ç�n, Özdoğan Grup G�zl�l�k Pol�t�kasını �ncelemen�z� tavs�ye
eder�z.

Çerez (“Cook�e”) Ned�r?

Çerezler, z�yaret ett�ğ�n�z �nternet s�teler� tarafından tarayıcılar aracılığıyla c�hazınıza veya ağ sunucusuna
depolanan küçük met�n dosyalarıdır. Çerezler, z�yaret ett�ğ�n�z web s�tes�yle �l�şk�l� sunucular tarafından
oluşturulurlar. Böylel�kle z�yaretç� aynı s�tey� z�yaret ett�ğ�nde sunucu bunu anlayab�l�r. Çerezler, z�yaretç�lere
�l�şk�n �s�m, c�ns�yet veya adres g�b� k�ş�sel ver�ler� �çermezler.

Hang� Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sah�pler�, kullanım ömürler� ve kullanım amaçları açısında kategor�ze ed�leb�l�r:
Çerez� yerleşt�ren tarafa göre, s�te çerezler� ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. s�tem�zde çerezler�,
Özdoğan Grup tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezler�n� Özdoğan Grup �le �ş b�rl�ktel�ğ� olan farklı
f�rmalar yönetmekted�r.
Akt�f olduğu süreye göre, oturum çerezler� ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezler� z�yaretç�n�n
s�tem�z� terk etmes�yle b�rl�kte s�l�n�rken, kalıcı çerezler �se kullanım alanına bağlı olarak çeş�tl� sürelerle,
z�yaretç�ler�n c�hazlarında kalab�lmekted�r.
Kullanım amaçlarına göre, s�tem�zde tekn�k çerezler, doğrulama çerezler�, hedefleme/reklam çerezler�,
k�ş�selleşt�rme çerezler� ve anal�t�k çerezler kullanılmaktadır.

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Web s�tes�nde, çerezler aşağıdak� amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

s�tem�z� anal�z etmek ve s�tem�z�m performansını arttırmak. Örneğ�n, s�te üzer�nde çalıştığı farklı sunucuların
entegrasyonu, s�tem�z� z�yaret edenler�n sayısının tesp�t ed�lmes�, performans ayarlarının yapılması ya da
z�yaretç�ler�n aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

S�tem�z�n �şlevsell�ğ�n� arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğ�n, s�tem�z üzer�nden üçüncü taraf sosyal
medya mecralarına paylaşımda bulunmak, s�tem�z� z�yaret eden z�yaretç�n�n daha sonrak� z�yaret�nde kullanıcı
adı b�lg�s�n�n ya da arama sorgularının hatırlanmasıdır. K�ş�selleşt�rme, hedefleme ve reklamcılık faal�yet�
gerçekleşt�rmek. Örneğ�n, z�yaretç�ler�n görüntüled�kler� sayfa ve h�zmetler üzer�nden, z�yaretç�ler�n �lg� alanlarıyla
alakalı destek taleb� alması.



Çerez Terc�hler�n�z� Nasıl Yöneteb�l�rs�n�z?

Özdoğan Grup, kullanıcıların kend�ler�ne a�t k�ş�sel ver�ler üzer�ndek� terc�hler�n� kullanab�lmeler�n�, son derece
önemsemekted�r. Bununla b�rl�kte, s�te’n�n çalışması �ç�n zorunlu olan bazı Çerezler konusunda, terc�h yönet�m�
mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezler�n kapatılması hal�nde, s�te’n�n çeş�tl� fonks�yonlarının
çalışmayacağını hatırlatmak �ster�z.

S�tem�zde kullanılan Çerezlere da�r terc�hler�n ne şek�lde yöneteb�leceğ�ne da�r b�lg�ler aşağıdak� g�b�d�r:

Z�yaretç�ler, s�tem�zde görüntüled�kler� tarayıcı ayarlarını değ�şt�rerek, çerezlere �l�şk�n terc�hler�n�
k�ş�selleşt�rme �mkanına sah�pt�r. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu �mkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları
üzer�nden Çerezlere �l�şk�n terc�hler� değ�şt�rmek mümkündür. Böylel�kle, tarayıcının sunmuş olduğu
�mkanlara göre farklılık göstereb�lmekle b�rl�kte, ver� sah�pler�n�n çerezler�n kullanılmasını engelleme, çerez
kullanılmadan önce uyarı almayı terc�h etme veya sadece bazı Çerezler� devre dışı bırakma ya da s�lme
�mkanları bulunmaktadır. Bu konudak� terc�hler kullanılan tarayıcıya göre değ�ş�kl�k göstermekle b�rl�kte,
genel açıklamaya aboutcook�es.org adres�nden ulaşmak mümkündür. Çerezlere �l�şk�n terc�hler�n,
z�yaretç�n�n s�tem�ze er�ş�m sağladığı her b�r c�haz özel�nde ayrı ayrı yapılması gerekeb�lecekt�r.
B�rçok f�rmanın reklam faal�yetler� �ç�n kullandığı çerezler bakımından terc�hler, YOUR ONLINE CHOICES
üzer�nden yönet�leb�l�r.
Mob�l c�hazlar üzer�nden Çerezler� yönetmek �ç�n mob�l c�haza a�t ayarlar menüsü kullanılab�l�r.

Hang� Haklara Sah�ps�n�z?

6698 Sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu’nun 11. maddes� uyarınca z�yaretç�ler, Özdoğan Grup’a
başvurarak, kend�ler�yle �lg�l�,

K�ş�sel ver� �şlen�p �şlenmed�ğ�n� öğrenme,
K�ş�sel ver�ler� �şlenm�şse buna �l�şk�n b�lg� talep etme,
K�ş�sel ver�ler�n �şlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt �ç�nde veya yurt dışında k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�ler� b�lme,
K�ş�sel ver�ler�n eks�k veya yanlış �şlenm�ş olması hâl�nde bunların düzelt�lmes�n� �steme ve bu kapsamda
yapılan �şlem�n k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme,
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 s�l�nmes�n� veya yok ed�lmes�n� �steme ve bu kapsamda
yapılan �şlem�n k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme,
İşlenen ver�ler�n münhasıran otomat�k s�stemler vasıtasıyla anal�z ed�lmes� suret�yle k�ş�n�n kend�s� aleyh�ne
b�r sonucun ortaya çıkmasına �t�raz etme,
K�ş�sel ver�ler�n kanuna aykırı olarak �şlenmes� sebeb�yle zarara uğraması hâl�nde zararın g�der�lmes�n� talep
etme haklarına sah�pt�r

Söz konusu haklar, k�ş�sel ver� sah�pler� tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Özdoğan Grup tarafından
hazırlanan K�ş�sel Ver�ler�n İşlenmes� ve Korunmasına �l�şk�n Pol�t�kada bel�rt�len yöntemlerle �let�ld�ğ�nde her
hâlükârda 30 (otuz) gün �çer�s�nde değerlend�r�lerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere �l�şk�n olarak herhang� b�r
ücret talep ed�lmemes� esas olmakla b�rl�kte, Özdoğan Grup, K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurulu tarafından bel�rlenen
ücret tar�fes� üzer�nden ücret talep etme hakkını saklı tutar.



Rıza ve G�zl�l�k Pol�t�kasında k� Değ�ş�kl�kler

Özdoğan Grup, G�zl�l�k Pol�t�kası (“Pol�t�ka”) �le kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında
detaylı açıklama sunmayı ve Çerez terc�hler� konusunda kullanıcılarını b�lg�lend�rmey� hedeflem�şt�r. Bu
bakımdan, s�tem�zde yer alan Çerez b�lg�lend�rme uyarısının kapatılması ve S�te’n�n kullanılmaya devam ed�lmes�
hal�nde Çerez kullanımına rıza ver�ld�ğ� kabul ed�lmekted�r. Kullanıcıların Çerez terc�hler�n� değ�şt�rme �mkânı her
zaman saklıdır.

Özdoğan Grup, Pol�t�ka hükümler�n� d�led�ğ� zaman değ�şt�reb�l�r. Güncel Pol�t�ka s�tem�zde yayınlandığı tar�hte
yürürlük kazanır.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/cerez-pol�t�kas�/
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