İPEKER TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ÇEREZLER İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu
sıfatıyla İPEKER TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (“ŞİRKET”) tarafından hazırlanmıştır.
Şirketimiz, ipeker.com; ipekerhome.com ve ipekertekstil.com adreslerini ziyaret eden kullanıcılara ait IP adresi,
lokasyon ve kullanıcı hareket bilgisini işleyen çerezleri; internet sitesinin zorunlu fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi,
internet sitesinin işlevselliğini artırılması ve kullanım kolaylığı sağlanması, internet sitesini analiz etmek ve sitenin
performansını arttırılması, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının ve
stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere kullanmaktadır. Bu amaçlar
doğrultusunda veriler, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak
bahsi geçen internet sitelerinde bulunan çerezler aracılığıyla otomatik yollarla toplanmaktadır.
Şirketimizin internet sitesinde farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci taraf (ziyaret ettiğiniz site
tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü taraf çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından
yerleştirilen) kullanılmaktadır.
ÇEREZ BİLGİLERİ
➢

ipeker.com adresinde yer alan çerezler
Çerez Adı
_ga

Sağlayıcı
Googleanalytics.com

Kapsam
Kullanıcının web sitesine eriştiği tam zamanı ile bir zaman
damgası kaydeder. Bir web sitesi ziyaretinin süresini
hesaplamak için Google Analytics tarafından kullanılır.

Tipi
HTTP

Süre
2 Yıl

_gat

Googleanalytics.com
Googleanalytics.com

Sunucuya yapılan isteklerin hızını optimize etmek için
kullanılır.
Kullanıcının web sitesine eriştiği tam zamanı ile bir zaman
damgası kaydeder. Bir web sitesi ziyaretinin süresini
hesaplamak için Google Analytics tarafından kullanılır
Kullanıcının nereden geldiği, hangi arama motorunun
kullanıldığı, hangi bağlantının tıklandığı ve hangi arama
teriminin kullanıldığı hakkında veri toplar. Google Analytics
tarafından kullanılır.

HTTP

1 Gün

HTTP

1 Gün

Pixel

Oturum

Kullanıcıların cihaz ve bağlantı hızlarına göre video kalitesini
kaydetmek için kullanılır.
Kullanıcıların cihaz ve bağlantı hızlarına göre video kalitesini
kaydetmek için kullanılır.
Mobil cihazların lokasyonlarını takip etmek için kullanılır.

HTML

Kalıcı

HTML

Kalıcı

HTTP

1 Gün

_gid

collect

Googleanalytics.com

Yt-player-bandaidhost
Yt-player-headersreadable
GPS

Youtube.com

IDE

Doubleclick.net

Google tarafından, kullanıcıların sitede bulundukları sayfalar
ve süreleri hakkında bilgi tutarak, mevcut reklam alanlarının
belirlenmesi için kullanılır.

HTTP

1 Yıl

Test_cookie

Doubleclick.net

HTTP

1 Gün

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube.com

HTTP

YSC

Youtube.com

Kullanıcıların tarayıcılarının çerezlere uyumluluğunu
denetlemek için kullanılır.
Kullanıcıların videoları izlerken kullandıkları bandwith
genişliğini kaydetmektedir.
Kullanıcının hangi videoları izlediğini tutmak için sistemde
oluşturduğu id bilgisini tutmaya yaramaktadır.

HTTP

179
Gün
Oturum

Kapsam
Kullanıcının web sitesine eriştiği tam zamanı ile bir zaman damgası
kaydeder. Bir web sitesi ziyaretinin süresini hesaplamak için Google
Analytic tarafından kullanılır.
Sunucuya yapılan isteklerin hızını optimize etmek için kullanılır.

Tipi
HTTP

Süre
2 Yıl

HTTP

1 Gün

Kullanıcının web sitesine eriştiği tam zamanı ile bir zaman damgası
kaydeder. Bir web sitesi ziyaretinin süresini hesaplamak için Google
Analytic tarafından kullanılır.

HTTP

1 Gün

➢

Youtube.com
Youtube.com

ipekerhome.com adresinde yer alan çerezler

Çerez Adı
_ga

Sağlayıcı
Googleanalytics.com

_gat

Googleanalytics.com
Googleanalytics.com

_gid

collect

➢

Googleanalytics.com

Kullanıcının nereden geldiği, hangi arama motorunun kullanıldığı,
hangi bağlantının tıklandığı ve hangi arama teriminin kullanıldığı
hakkında veri toplar. Google Analytics tarafından kullanılır.

Pixel

Oturum

ipekertekstil.com adresinde yer alan çerezler

Çerez Adı
Yt-player-headersreadable
GPS
IDE

Sağlayıcı
Youtube.com
Youtube.com
Doubleclick.net

Test_cookie

Doubleclick.net

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube.com

YSC

Youtube.com

Kapsam
Kullanıcıların cihaz ve bağlantı hızlarına göre video
kalitesini kaydetmek için kullanılır.
Mobil cihazların lokasyonlarını takip etmek için kullanılır.
Google tarafından, kullanıcıların sitede bulundukları
sayfalar ve süreleri hakkında bilgi tutarak, mevcut reklam
alanlarının belirlenmesi için kullanılır.
Kullanıcıların tarayıcılarının çerezlere uyumluluğunu
denetlemek için kullanılır.
Kullanıcıların videoları izlerken kullandıkları bandwith
genişliğini kaydetmektedir.
Kullanıcının hangi videoları izlediğini tutmak için sistemde
oluşturduğu ID bilgisini tutmaya yaramaktadır.

Tipi
HTML

Süre
Kalıcı

HTTP
HTTP

1 Gün
1 Yıl

HTTP

1 Gün

HTTP

179
Gün
Oturum

HTTP

KİŞİSEL VERİ POLİTİKALARI
Çerez tercihlerinizi doğru şekilde yönetmek adına öncelikle üçüncü taraflarca talep edilen ve işlenen kişisel verilere
dair detaylı bilgileri aşağıdaki linkler üzerinden inceleyebilirsiniz:
•
•

Google Analytics
Youtube

: https://policies.google.com/privacy
: https://www.youtube.com/intl/tr/about/policies/#community-guidelines

ÇEREZ YÖNETİMİ
Tablolarda yer alan çerezler, genellikle üçüncü taraf çerezleri olup genel tarayıcılar tarafından yönetilebilmektedir.
Çerezlerin silinmesine ve yönetilmesine ilişkin detaylı bilgileri aşağıdaki internet sitelerinden bulabilirsiniz.
•
•
•
•
•

Google
Youtube
Mozilla Firefox
MacOS Safari
Microsoft
cookies

: https://policies.google.com/technologies/types?hl=tr
: https://support.google.com/youtube/answer
: https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri47acf5d6/mac
:https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

AKTARIM
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizce elde edilen kişisel veriler; Bilgi İşlem Birimi tarafından
işlenmekte ve müdürü tarafından denetlenmektedir. Kişisel verileriniz gizli tutulmaktadır ve çerezler arama motorları
tarafından da takip edilmektedir. Bununla beraber, gerektiğinde ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde Kanunun
5. maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekçesine dayanarak adli merciiler
ve idari otoriteler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir.
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi çerçevesindeki talepleriniz Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ’inde öngörülen taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz
haklarınıza yönelik açıklamalar ile
•
•

https://www.ipeker.com/tr/kvkk.html adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla veya kimliğinizin tespit
edilebildiği, iletişim bilgilerinizi ve taleplerinizi içeren dilekçe ile yazılı olarak İPEKER Bursa TÜRKİYE Bursa
Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cad. No:7 16140 adresine veya
Elektronik ortamda üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden kvkk@ipeker.com adresine

konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz.
Detaylı bilgilere https://www.ipeker.com/tr/kvkk.html adresindeki “Başvuru Formu”ndan da ulaşabilirsiniz.

