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1. Amaç 
Bu politika, EDS PRES TEKN. VE KALIP EKİP. MAK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin 
kurumsal www.eds-global.com web sitesinde en verimli şekilde fayda sağlayabilmeniz ve 
deneyimlerinizi artırıp geliştirebilmek adına çerezler (cookies) kullanmaktayız. Çerezlerin 
kullanım koşullarına ile veri sahiplerini hangi tür çerezleri kullanıldığı konusunda 
bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
2.Kapsam 
 
Bu Politika, EDS PRES’nin web sitelerini ziyaret eden ilgili kişilerin kişisel verilerini otomatik, 
otomatik olmayan yollarla işlediği, eriştiği ve kişisel verileri aktardığı tüm ilgili tarafları 
kapsamaktadır. 
 
3. Tanımlar 
 
Çerez : İnternet özellikli bilgisayarınız ya da mobil cihazınız üzerinden ziyaret ettiğiniz 
internet siteleri tarafından cihazınızda veya ağ sunucusunda depolanan küçük bilgi 
dosyalarıdır. Çerez dosyaları, internet teknolojisi ile web sitesi ziyaretçilerin tarayıcıları ile 
internet sunucuları arasındaki oturumu, kullanıcıya atanan kimlik bilgileriyle takip edilmesini 
sağlar. Çerez dosyaları kullanıcıların cihazlarına kaydedilmekte ve kullanıcının her ziyaret 
isteğinde sunucu tarafından kontrol edilmektedir. Çerez dosyalarının ömrü ve işlevi türüne 
göre değişiklik gösterebilmektedir. 
 

4. Çerez Dosyalarına İşlenen Veriler  
 
İnternet sitelerinde yer alan çerezlerde, türüne bağlı olarak, siteyi ziyaret ettiğiniz cihazdaki 
tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin veriler toplanmaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, 
incelediğiniz hizmet ve ürünler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize dair bilgileri 
kapsamaktadır. 
 

5. Çerez Kullanım Amaçları 
 
 Web sitesinin kullanımı kolaylaştırmak  
 Müşteri şikayetlerinin yönetilmesi sağlamak 
 Siteye bir sonraki ziyaretinizde tercihlerinizin hatırlanmasını ve sitedeki deneyiminizi 

iyileştirmek hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek 
 Site performansını hızlandırmak ve geliştirmek 
 Site üzerinden yeni özellikler sunmak ve özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek 
 Site kullanıcısının ve site sahibinin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak 
 Site üzerinden sahte işlemlerin faaliyetlerde bulunulmasını önlemek 
 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun ve Internet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar 
başta olmak üzere kanuni ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirilmesini sağlamak 

 Web sitemizin kullanım alışkanlıklarını takip etmek,  istatistiksel analizler yapmak 
 IP adresi, benzersiz tanımlayıcı ve cihaz tanımlayıcı bilgileri edinebilmek 
 

6. Kullanılan Çerezler 
 

Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri web sitesini ziyaret ettiğiniz süre boyunca internet 
sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını, güvenliğini ve sürekliliğini sağlar. Bu çerezler; tarayıcı 
kapatılıp web sitesine tekrar girildiğinde silinir kalıcı olarak rol oynamazlar.  

http://www.eds-global.com/
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Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızı kapatıp 
tekrar açtığınızda bilgilerinizi ve site üzerindeki seçimlerinizi sitemizin otomatik olarak 
hatırlatmasına yardımcı olur. Tarayıcınızın ayarlarından silinene kadar bu çerezler tarayıcınızın 
alt klasörlerinde tutulurlar. 
 
Zorunlu Çerezler: Zorunlu Çerezler internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, 
yönetilebilmesi, kullanıcı hesaplarının oluşturulup kullanıcıların giriş yapabilmesi, sahte 
işlemlerin önlenmesi için zorunlu kullanılan çerezler kullanılır. Bu çerezlerin olmaması 
durumunda internet sitesi düzgün çalışmaz. Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri 
dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama vb. fonksiyonları bulunur. Kişisel verileri kayıt 
etmez. Bu çerezleri kabul edilmediğinde site performansında düşüş yaşanabilir. 
 
İşlev Çerezleri: İşlev Çerezleri internet sitesindeki ziyaretinizi kolaylaştırmak ve site 
üzerindeki deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler internet sitesine 
yaptığınız bir önceki ziyareti hatırlayarak içeriklere rahatça erişmenizi sağlar. Ayrıca Kişisel 
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürümüze göre ziyaretçilerin kullanıcı adı,  profil resmi, 
IP adresi gibi kimliğini tanımlayabilecek gizli verileri işleyebilir ve yönetebilir. Sitenin kullanımı 
sırasında bu çerezlerin kabul edilmemesi durumunda sitenin performansında ve işlevselliğinde 
düşüş gözlenebilir. 
 

Reklam/Hedefleme Çerezleri: Bu çerezler ilgi alanınıza yakın olan içerikleri tespit etmemizi 
ve sunmamızı sağlar.  Sizi tanıyabilmemiz ve size özel reklamlar sunabilmek adına web 
sitemize ve mobil sitemize, reklam verdiğimiz diğer web sitelerine üçüncü taraf reklam 
çerezleri yerleştirilebilir. Bu çerezler ayrıca reklam verimliliğini ölçmek için kullanılır. Ziyaret 
edilen web sitelerini hatırlamak amacıyla kullanabilir ve bu bilgileri reklam verenler gibi 
üçüncü partilerle paylaşabiliriz. 

Performans Çerezleri: Bu çerezler ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve 
karşılaşılan hata mesajları hakkında bilgiler sağlar. Ziyaretçilerin web sitesinde nasıl bir 
etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olarak web sitesinin performansının 
iyileştirebilmemizi sağlar. 

 
Birinci ve Üçüncü Kişi Çerezler: Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan 
çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir. 
İnternet sitemizde hem birinci hem de üçüncü taraf kişi çerezleri kullanılmaktadır. İnternet 
sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları 
doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel 
kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 
amaçları dahilinde aktarılabilecektir. 
Zorunlu/birinci parti olanlar haricinde sitemizin kulllandığı diğer çerezler  
 
Analitik Çerezler: Bu çerezler hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların 
daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun 
hizmet sağlamamızı sağlayan veriler içerir. Bu nitelikte kullanılan çerezler bilgiyi anonim 
olarak depolar. 
 
Google Analytics: Google Analytics kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz 
eden bir web analiz aracıdır. Anonim olan bilgilerin yanı sıra internet sitesi kullanımınızla ilgili 
kişisel veri niteliğindeki bilgiler (İsim, adres, telefon numarası, e-mail adresi, IP adresi) 
tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından kaydedilir. 
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7. Çerez Bilgilerinin Paylaşılması 
 
EDS PRES, kullanıcıların cihazlarına yerleştirdiği çerez bilgilerini yukarıda belirtilen amaçlar 
doğrultusunda üçüncü taraflar ile paylaşabilmektedir. Ek olarak, üçüncü parti çerezleri reklam 
ve promosyon yapılabilmesi amacıyla kullanıcıların cihazlarına yerleştirebilir. 
 

8. Çerezleri Devre Dışı Bırakmak 
 

Tarayıcıların birçoğu çerezleri otomatik olarak kabul eder. Ancak tarayıcı ayarlarınızı 
değiştirerek çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Çerezleri reddettiğiniz veya devre dışı 
bıraktığınız sitemizdeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir,  kişiselleştirme 
fonksiyonlarının ve sizin deneyiminize göre özelleştirme fonksiyonlarının devre dışı kalabilir. 
 
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına 
sahipsiniz.  
 
Tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. 
Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız: 

 

 Google Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr 

 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek 

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

delete-manage-cookies 

 Opera:https://www.opera.com/tr/help 

 Opera Mobil: https://www.opera.com/tr/help/mobile/android 

 Safari Bilgisayar: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=tr_TR&viewlocale=tr_TR 

 Safari Mobil: https://support.apple.com/tr-tr/HT201265 


