ÇEREZ POLİTİKASI
https://www.istanbulsmartapt.com isimli internet sitesinin sahibi Erginoğlu ve Çalışlar
Mimarlık İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş. / The Istanbul SmartApt (“Şirket”) olarak, çevrimiçi
mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında kullanıcının kişiselleştirmesi için kullanıldığımız Çerezler
vardır. Çerezler, ağ tarayıcınız aracılığıyla web sunucu tarafından bilgisayarınıza gönderilen
küçük veri parçalarıdır.
Çerezler dört çeşittir. Bunlar; Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ile
Reklam ve Üçüncü Kişi Çerezleri’dir.
https://www.istanbulsmartapt.com İnternet sitesi, bu çerezlerin tümünü kullanır. Bu
teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)
olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
İşbu
Çerez
Aydınlatma
metninin
amacı,
tarafımızca
işletilmekte
olan https://www.istanbulsmartapt.com internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site
kullanıcıları/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında 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.
Erginoğlu ve Çalışlar Mimarlık İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş./ The Istanbul SmartApt olarak,
sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya
fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu
aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel
Aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir
kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.
Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
Genel Olarak; Erginoğlu ve Çalışlar Mimarlık İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş./ The Istanbul
SmartApt olarak sitemizde kullanılan çerezlerin isimleri ve amaçları başlıca şunlardır:
Oturum Çerezleri:
Bu tür çerezler https://www.istanbulsmartapt.com internet sitesinin fonksiyonlarının düzgün
bir şekilde işlemesi için gereklidir. Bu çerezler sitenin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinin
kullanılabilmesini sağlar. Oturum çerezleri sitenin çeşitli sayfaları arasındaki bilgiyi aktarmak
ve kullanıcıların bilgiyi birden fazla kez girmesini engellemek için kullanılır. Oturum çerezleri,
kullanıcının/ziyaretçinin https://www.istanbulsmartapt.com internet sitesinden çıkana kadar
tarayıcısında saklanan geçici çerezlerdir.
Performans Çerezleri
Bu çerezlerin kullanımı, ziyaretçinin/kullanıcının sayfalara ziyaret sıklığı, ilgili hata mesajları
(mevcutsa), kullanıcıların/ziyaretçilerin sayfada geçirdiği vakit ve sitede nasıl gezindikleri ile

ilgili bilgi toplamasına izin verir. Bu bilgiler İnternet sitesinin performansını iyileştirmek için
kullanılabilir.
Fonksiyonel Çerezler
Bu çerezler kullanıcı tarafından yapılan seçimleri (ör; seçilen şehir, rezervasyon tarihi vb.)
belirler ve kullanıcıya kolaylık sunar. Aynı zamanda kullanıcılara ileri seviye site özelliklerini
sağlar.
Reklam ve Üçüncü Kişi Çerezler
https://www.istanbulsmartapt.com sitesinde belirli fonksiyonların (örneğin promosyon
sayfalarındaki sosyal medya paylaşım araçları tarafından oluşturulan araçlar) olması için
üçüncü taraf tedarikçilerden gelen çerezleri kullanır. İnternet sitesi aynı zamanda sitedeki
reklam takiplerini gerçekleştirmek için şirketlerden gelen çerezleri kullanır.
KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde
kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde
rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Erginoğlu ve Çalışlar
Mimarlık İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş. / The Istanbul SmartApt olarak, aydınlatma metni
kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı
olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurumlarıyla
paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki
sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.
Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?
Ziyaretçiler/kullanıcılar, platformu 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. Genel
olarak İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul etmek için önceden tanımlanır.
Tarayıcılar,ç erezleri engellemek veya çerezler cihaza gönderildiğinde kullanıcıyı uyarlamak
için ayarlanabilir. Çerezlerin yönetimi tarayıcılar arasında farklılık gösterebileceği için daha
fazla bilgi edinmek için tarayıcınızın yardım menüsüne bakınız.
Çerezleri silmek veya engellemekle ilgili veya çerezlerle ilgili genel bilgi edinmek için bu siteyi
ziyaret edebilirsiniz: www.allaboutcookies.org adresini ziyaret ediniz.
Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı
ayrı yapılması gerekecektir. Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler
bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

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
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,
İşlenen 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.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.istanbulsmartapt.com adresinde yer
alan 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.
Kişisel verilerinizin Erginoğlu ve Çalışlar Mimarlık İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş. / The Istanbul
SmartApt
tarafından
işlenmesi
hakkında
daha
detaylı
bilgi
için
https://www.istanbulsmartapt.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma
Metnimizi okumanızı rica ederiz.

