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Sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak ve performansını iyileştirmek amacıyla çerezler 
kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Atakaş Ticaret ve Nakliyat Anonim 
Şirketi İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz. 

 

 

 

Çerez Aydınlatma Metni 

 

Atakaş Ticaret ve Nakliyat Anonim Şirketi(“Atakaş Ticaret” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, 

http://www.atakas.com.tr web sitesinde (“Site) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin 

deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım 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 Aydınlatma Metni’nin amacı, Site’nin kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerezlerle 

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.  

 

Atakaş Ticaret olarak Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini 

veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez 

Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez 

Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Sitede veya herhangi bir kamuya 

açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda 

bulabilirsiniz. 

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; 

http://www.atakas.com.tr/tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinde yer alan Atakaş 

Ticaret ve Nakliyat Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan 

ulaşabilirsiniz.  

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, Sitemizi ziyaretiniz kapsamında elektronik ortamda Çerezler yoluyla Şirketimizin 

meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz 

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Çerez 

Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz, Çerez Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile 

sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurumları ve 

kanunen yetkili özel kişilerle paylaşılabilmektedir. 

 



 

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?  

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.  

– Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak.  

Sitemizde Kullanılan Çerezler 

Sitemizdehem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti 

çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.  

 

Çerez Başlığı Çerez Türü Çerez Açıklaması 

laravel_cookie_consent 

1. Parti  

İşlevsellik Çerezleri 

Çerez Aydınlatma Metni’nin ziyaretçi tarafından 

okunduğu bilgisi 

XSRF-TOKEN 

Ziyaretçilerin iletişim ve iş başvuru taleplerinin 

güvenli bir şekilde yerine ulaştırılmasının 

sağlanması 

_gat_gtag 
3. Parti  

Performans Çerezleri 

Google Analitik çerezleri kullanıcıların siteyi nasıl 
kullandığına dair anonim veriler toplar. Ziyaretçi 
sayıları, kullanıcıların hangi sayfadan geldikleri 

gibi bilgiler bu çerezlerde saklanır. 

_gid 

_ga 

 

 

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim? 

 
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.  

 

AdobeAnalytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 

AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-

settings-on-browser 

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

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

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

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

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

 

 

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,  

 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, 

 KVK Kanunu 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,  

 işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme  

haklarına sahiptir.  

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.atakas.com.tr/tr/kurumsal/kisisel-

verilerin-korunmasi/ adresinden ulaşabileceğiniz Atakaş Ticaret ve Nakliyat Anonim Şirketi Veri Sahibi 

Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve 

en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir 

maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre 

tarafınızdan ücret talep etme hakkı saklıdır. 

 

 

 

Son güncelleme tarihi: 30/12/2019 

 

 


