
Çerez Politikası Aydınlatma Metni 

AKGÜN Bilgisayar Program ve Hizmetleri San. Tic. A.Ş.  (“AKGÜN A.Ş.”) olarak, çevrimiçi 

mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, 

gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz 

mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 

 

İşbu Çerez Politikası Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan 

“https://www.akgun.com.tr” 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. 

 

AKGÜN A.Ş. olarak Site’de 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 Siteler’de veya herhangi bir kamuya 

açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Aydınlatma Metni’nin son 

güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz. Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme 

amaçları hakkında daha detaylı bilgi için “https://www.akgun.com.tr/kvkk” adresinde yer 

alan AKGÜN A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okumanızı tavsiye 

ederiz. 

 

Çerez (Cookie) nedir? 

 

Cookie (Çerez) bir web sitesinin sizi daha sonra tanıyabilmesi için gerekli ufak bir text 

dosyasıdır. Bu text dosyası size özel olup, sadece bu kodu tanımlayan web sunucusu 

tarafından okunabilir. Kesinlikle bir virüs değildir. Sizi zaman kaybından korur, kayıt 

olmuşsanız daha sonraki girişlerinizde vermiş olduğunuz cevapları otomatik olarak hatırlar. 

 

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır? 

 

Genel Olarak 

Şirket olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel 

verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır: 

 

Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan 

üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması. 

 Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, 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. 

 Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site 

üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret 

eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama 

sorgularının hatırlanması. 

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 ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile 

paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki 

sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz. 

 

Sitemizde Kullanılan Çerezler 

 

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize 

edilebilir. Çerezi yerleştiren tarafa göre, Web Sitesi çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler 

kullanılmaktadır. Web Sitesi çerezleri, AKGÜN A.Ş. tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf 

çerezlerini AKGÜN A.Ş. ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir. Aktif olduğu süreye 

göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Web 

Sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli 

sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir. Kullanım amaçlarına göre, Web 

Sitesindeki teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme 

çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır. 

 

Zorunlu Çerezler 

 

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. 

PHP.NET_wordpress_sec_*              

PHP Üzerinde hazırlanan web sitemizin Wordpress 

CMS Framework’ünün standart olarak oluşturduğu, 

kullanıcı oturumlarını yönetmek için oluşturulan bir 

çerezdir. Bu çerezle herhangi bir kişisel bilgi 

alınmamakta veya saklanmamaktadır. * olarak belirtilen 

alana sistem tarafından rastgele harf ve sayılardan 

oluşan bir karakterler tanımlanmaktadır. 

 

Neden Çerezler Kullanılmaktadır? 

 

Web Sitesinde Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır: 



 

 Web Sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.  

 Web Sitesini analiz etmek ve  performansını arttırmak. Örneğin, Web Sitesinin üzerinde 

çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit 

edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını 

bulmalarının kolaylaştırılması. 

 Web Sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Web 

Sitesi üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Web 

Sitesini ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da 

arama sorgularının hatırlanması. 

 Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, 

ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla 

bağlantılı reklam gösterilmesi.  

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim? 

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına 

sahipsiniz.  Bununla birlikte, Sitelerin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda 

tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin 

çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz. 

 

Web Sitesinde kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair 

bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

 Ziyaretçiler, Web Sitesini görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere 

ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu 

imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek 

mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık 

gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez 

kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı 

bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan 

tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya 

https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin 

tercihlerin, ziyaretçinin Web Sitesine erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı 

yapılması gerekebilecektir. 

 

 Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir. 

Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz: 

  

Google 

Chrome 
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647


Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “https://www.akgun.com.tr/kvkk” adresinde yer 

alan AKGÜN A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sahibi Başvuru 

Formu ile belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve 

en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak 

herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından 

belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 

 Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak 

bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul 

ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder. 

İşbu Çerez Politikası Aydınlatma Metni 12.01.2021 tarihinde güncellenmiştir.  


