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1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ  

  

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”), “Veri Sorumlusunun 

Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî 

Gazete ’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verileriniz, “veri sorumlusu” olarak ”ERTA 

ELEKTROMEKANİK İMALAT SANAYİ VE TİC. A.Ş.” (“Erta” veya “Şirket”) tarafından 

aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; 

http://erta.com.tr/tr/kisisel-verilen-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi adresinde yer alan “ERTA 

ELEKTROMEKANİK İMALAT SANAYİ VE TİC. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve 

İşlenmesi Politikası” ‘n dan ulaşabilirsiniz. 

 

2. ÇEREZ AYDINLATMA METNİ HAKKINDA 

 

ERTA olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek 

için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı 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 metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.erta.com.tr  internet 

sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin 

kullanımı ile 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. 

 

ERTA 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.  

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

 

ERTA olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen 

amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketin 

hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere 

dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, barındırma hizmet sağlayıcılarına (hosting servisleri), 

sosyal medya platformlarına, online banner gösterimi için hizmet sağlayıcılara (DMP, DSP), 

hukuk bürolarına, müşteri ve tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel 

kişilere aktarabiliriz. 

 

 

 

 

 

http://erta.com.tr/tr/kisisel-verilen-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi
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ERTA tarafından, kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler 

saklı kalmak kaydıyla açık rızanız olmaksızın verileriniz aktarılmaz. Ancak Kişisel verileriniz 

gerekli önlemler alınmak kaydıyla ve kanunda belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde 

açık rızanız aranmaksızın ERTA tarafından aktarılabilir. Bu bağlamda ERTA tarafından 

işlenmiş olan kişisel veri aktarımlarında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş 

olan kişisel veri aktarılması şartlarına uygun olarak Kurul’un da belirleyeceği yöntemler de 

dâhil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aktarılmaktadır.  

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ 

 

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız 

dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki 

sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen 

pazarlama ve reklamcılık faaliyetleri ise yalnızca açık rızanız olması halinde 

gerçekleştirilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metninde belirtilen 

amaçlarla da işlenebilmektedir. 

5. HANGİ ÇEREZLER HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR? 

 5.1- Genel Olarak 

ERTA 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. Örneğin, oturum 

açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek 

kalmaması. 

 

• Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde 

çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit 

edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını 

bulmalarının kolaylaştırılması. 

 

• Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site 

üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret 

eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama 

sorgularının hatırlanması. 

 

ERTA olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların 

gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen 

yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel 

verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz. 
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5.2- Sitemizde Kullanılan Çerezler 

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci 

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

(ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. 

 

5.3- Zorunlu Çerezler 

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin 

sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir 

sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. 

 

Animation_Visited Bu çerezler, sayfa öğeleri ve kullanıcı tıklatma bağlantıları gibi web 
sitesinin bazı alanlarının doğru görüntülenmesini sağlamak için 
kullanılır. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamazlar ve 
tarayıcı kapatıldıktan sonra silinirler. 

 

 

5.4- Performans ve Analiz Çerezleri 

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere 

verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde 

ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp 

çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz. 

 

Çerez Açıklam

a 

__  gat __ 

    utma, utmb, utmc, 

    utmt, utmz 

  Google Analitik çerezleri kullanıcıların siteyi nasıl kullandığına     

   Dair anonim veriler toplar. Ziyaretçi sayıları, kullanıcıların hangi  

   sayfadan geldikleri gibi bilgiler bu çerezlerde saklanır. 

 

5.5- Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim? 

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına 

sahipsiniz. 

 

 

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 

İletişimi etkinleştirmek, kullanıcı oturumunu tanımlamak ve / veya 

içerik yöneticisi ile bilgi alışverişinde bulunmak için 

uygulamanın dahili kullanımı için kullanıcıya özel ASP.NET 

yazılım çerezi 

 

  

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://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
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Google 

Analytics 

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

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95

647 

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 

                                                     

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ VE SÜRELER 

 

KVKK hükümleri uyarınca ERTA  ’ya başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz: 

 

• 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, 

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin 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. 

 

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, gerekçeleri ile 

birlikte, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin 

ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek 

tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi 

bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep 

edilebilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=95647
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&amp;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
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
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7. TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca; veri 

sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların 

http://erta.com.tr/tr/kisisel-veri-sahibi-basvuru-formu adresinde yer alan “Kişisel Veri 

Sahibi Başvuru Formu” ile birlikte; 

 

• Başvuru Sahibinin kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı olarak 

şahsen başvurusu ile, 

•   Noter vasıtası ile, 

•  Başvuru sahibince şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi yöntemlerinden biri 

ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

 

Yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru şekline dair bilgiler 

aşağıda açıklanmıştır. Buna göre KVK Kanunu ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal 

haklarınız uyarınca taleplerinizi aşağıda tablodaki seçeneklerden biri ile yapabilirsiniz. 

 

 

 
Başvuru Yöntemi 

 
Başvuru Yapılacak 

Adres 

 
Gönderimde Yer Alması 

Gereken Bilgiler 

Elden ıslak imzalı şahsen 

başvuru (Başvuru Sahibinin 

bizzat kimliğini tevsik edici 

belge ile başvuru yapması 

gerekmektedir) 

 

Ayazağa Mahallesi, 
Kemerburgaz Caddesi, 

No:59 Sarıyer/ 
İSTANBUL 

Yazılı belgenizde “Kişisel 

Verilerin Korunması 

kapsamında Bilgi Talebi” 

ifadesi yazılmalıdır. 

 
Noter vasıtası ile 

 

Ayazağa Mahallesi, 
Kemerburgaz Caddesi, 

No:59 Sarıyer/ 
İSTANBUL 

Noter evrakında “Kişisel 
Verilerin Korunması 
kapsamında Bilgi Talebi” 
ifadesi yazılmalıdır. 

 

E-posta aracılığı ile 
 

kvkk@erta.com.tr 
E-postanın konu kısmına 
“Kişisel Verilerin Korunması 

kapsamında Bilgi Talebi” 
ifadesi yazılmalıdır. 

 

Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile 

tarafımıza iletebilirsiniz. Bu kapsamda Şirketimize yapmış olduğunuz başvurularınız yukarıda 

6.maddede belirtilen süre ve usuller çerçevesinde cevaplandırılacaktır. 
 

 

http://erta.com.tr/tr/kisisel-veri-sahibi-basvuru-formu
mailto:kvkk@erta.com

