
  

   Gizlilik ve Çerez Politikası 
 

Efe Teşhir Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” olarak anılacaktır.) olarak, Şirket, web 

sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiş ve çevrimiçi mecralarımızı 
ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gif’ler gibi bazı teknolojilerden 

(“çerezler”) faydalanmaktayız. Dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz tüm çevrimiçi ya da 

çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) kullanımınız veya 

ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIF’ler vb. birtakım 
teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. 

 

Bu kapsamda Efe Teşhir Ekipmanları olarak, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi adına 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul“) 

kararlarına ve uygun düştüğü ölçüde Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR“) hükümlerine uyum 

sağlamak için gerekli her türlü tedbir ve aksiyonu alıyoruz.  

 
İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası, Efe Teşhir Ekipmanları sitesinden bağlantı uzantısı verilmiş başka web 

siteleri için geçerli değildir. 

 
İşbu Gizlilik ve Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Platformların kullanımı sitelerini kullanımınız 
sırasında çevrimiçi ziyaretçilerin (site kullanıcılarının) kişisel verilerinin işlenmesine, bu amaçla sitede 
kullanılan çerezlere ve çerezleri nasıl kontrol edebileceklerine dair bilgi vermeyi amaçlamaktadır. İşbu 
metinde Platform’da hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol 
edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz. 

 

Efe Teşhir Ekipmanları olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan 

vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni 
çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Gizlilik ve Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz 

zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. 

 

Güncel Gizlilik ve Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, 
uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son 

güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz. 

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; 
https://efeteshirekipmanlari.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden Efe Teşhir Ekipmanları 

Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi 

 
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) KVK Kanunu’nun 5. maddesinde 
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Platform üzerinde farklı amaçlarla 
çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi 
kullanırken dayandığımız KVK Kanunu kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir. 
 

Zorunlu Tanımlama Bilgilerine İlişkin Zorunlu Çerezler 

 
Zorunlu çerezler, internet sitesinin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılabilmesi için kesinlikle gerekli 
olan çerezlerdir. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri 

çalışmayacaktır. Bu çerezler, güvenliği iyileştirme, aramaları kaydetme, oturum açma veya benzer 
işlevlerin kullanılmasına imkân tanır ve pazarlama faaliyetleri amacıyla kullanılmazlar. Bu çerezlerin 

kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz zorunlu tanımlama bilgilerini işleme faaliyetleri için KVK 

Kanunu madde 5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına 

https://efeteshirekipmanlari.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi


  

dayanmaktayız. 

 

Performans Tanımlama Bilgilerine İlişkin Performans Çerezleri 

 
Bu çerezler ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan hata mesajları gibi sorunlar 
hakkında bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin web sitemizle nasıl bir etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı 

olur. Bu da web sitemizin performansını iyileştirebilmemizi sağlar. 

 
Kesinlikle bilgi paylaşılmamakta olup çerez paylaşımı mümkün değildir. Dış veri olup izni 

verilmemektedir. Ancak kullanıcı iznine bağlı çalıştırılabilir. KVK Kanunu madde 5 kapsamında “İlgili 

kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız. 

 

İşlevsel Tanımlama Bilgilerine İlişkin İşlevsellik Çerezleri 

 

İşlevsel çerezler, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların tercihlerine dayalı olarak site içeriğini onlar 

için bireyselleştirmeyi sağlar. Bu çerezlerin kullanımının engellenmesi mümkündür. Eğer bu çerezleri 

kabul etmezseniz, web sitesinin performans ve işlevselliği etkilenebilir ve web sitesindeki bazı içeriklere 
erişim sağlanamayabilir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz işlevsel tanımlama 

bilgilerini işleme faaliyetleri için KVK Kanunu madde 5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık 

rızanıza” dayanmaktayız. 

 

Hedefleme Amaçlı Tanımlama Bilgilerine İlişkin Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri 

 

Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere Platform’da veya Platform haricindeki mecralarda görüntüleme 

geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için 
kullanılır. Reklam çerezleri, kullanıcıların ilgi alanlarına göre ve onlara uygun içerikler ile reklamları 

sunmak (“hedeflenmiş reklam/tanıtım” veya “davranışsal reklamcılık”) amacıyla kullanılır. Bu çerezlerin 

kullanımının engellenmesi mümkündür. Kesinlikle bilgi paylaşılmamakta olup çerez paylaşımı mümkün 

değildir. Dış veri olup izni verilmemektedir. Ancak kullanıcı iznine bağlı çalıştırılabilir. 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 

 
Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla 

elektronik ortamda çerezler yoluyla toplanmaktadır. 

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 

Efe Teşhir Ekipmanları olarak, Gizlilik ve Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi 

yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde 

tedarikçilerimizle, çerez tercih yönetimi alanında detaylarını görebileceğiniz iş ortaklarımızla, kanunen 
yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşabiliriz. 

 
Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim? 

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. 
Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki 

gibidir: 

 

Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin 
tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık 

gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce 

uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. 
 



  

Çerezlere izin vermemeniz veya çerez ayarlarınızı yukarıda belirtilen yöntemlerle değiştirmeniz halinde, 
siteyi etkin kullanamayabileceğinizi, video, fotoğraf ve benzeri sunumları göremeyebileceğinizi, sitenin 

sunduğu tüm imkanlardan faydalanamayabileceğinizi hatırlatmak isteriz. 

 

Chrome’da tarayıcı ayarlarınızda “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini 

kullanabilirsiniz. 

Internet Explorer kullanıcıları için “Seçenekler/İnternet Ayarları/Gizlilik/Ayarlar” seçeneklerini 

kullanabilirsiniz. 

Firefox kulllanıcıları için “Araçlar/ Seçenekler’/ Gizlilik/ Çerez kabul yöntemi/Firefox kapatılana kadar” 

seçeneklerini kullanabilirsiniz. 

 

 

 

 
 

Adobe 

Analytics 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&ans

wer=95647 

Internet 

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

explorer-delete-manage-cookies 

Mozilla 

Firefox 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 

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


 
 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

 

İlgili kişi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu 

bildiririz: 

 

 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. 

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://efeteshirekipmanlari.com.tr/kisisel-

verilerin-korunmasi’dan ulaşabileceğiniz Efe Teşhir Ekipmanları 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 edilebilecektir. 

 

Son güncelleme tarihi: 31.05.2022 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

hhttps://efeteshirekipmanlari.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi
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