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 Çerez Politikası 
  
1. Giriş 
 

Web sitemizi, www.tunalawfirm.com (Bundan böyle “Site”olarak anılacaktır.)  ziyaret ettiğinizde site, 
tarayıcınızdan, dil tercihiniz veya oturum açma bilgileriniz gibi sizinle ilgili bilgileri hatırlamak için 
cihazınızda çerez adı verilen küçük bir metin dosyası saklamasını ister. "Çerezler", web sayfalarımızdan birini 
ziyaret ettiğinizde özellikle sizinle (kullanıcı) ve cihazınızla ilgili bilgileri kaydetmemize olanak sağlayan 
küçük dosyalardır. Çerezler, İnternet sayfalarımızın ne sıklıkta ve kaç kullanıcı tarafından ziyaret edildiğini 
belirlememize yardımcı olur.  Çerezler tarafımızdan ayarlanır ve birinci taraf tanımlama bilgileri olarak 
adlandırılır. 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesinin etki alanından farklı bir etki alanına ait etkileşimde olduğumuz 
üçüncü taraflardan da gelebilir. İşbu Çerez Politikası size çerez kullanımımız ile ilgili 6698 Sayılı Kişisel 
Verilerin korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında detaylı bilgi 
sunmak ve çerezler ile ilgili yasal haklarınız konusunda siz ziyaretçilerimizi aydınlatmak amacıyla 
hazırlanmıştır.  
 
2. Kullandığımız Çerezler  

2.1. Zorunlu(Fonksiyonel) Çerezler 

 Bu çerezler, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Bunlar genellikle 
yalnızca sizin tarafınızdan yapılan ve gizlilik tercihlerinizi belirleme, oturum açma veya formları doldurma 
gibi işlemlerin yapılabilmesi için ayarlanır. Tarayıcınızı bu çerezleri engelleyecek veya kullanılmakta 
olduğuyla ilgili sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz, ancak bu durumda, sitenin bazı bölümleri çalışmaya 
bilir ya da bazı işlevler yerine getirilemeyebilir.  Bu çerezler kişisel veri olarak tanımlanabilecek herhangi bir 
bilgiyi saklamaz. 

Bu çerezleri açık rızanıza gerek duymaksızın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5/2-e ve f ve 
(GDPR) Madde 6(1)(a) uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu 
olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak kullanıyoruz. Açıklanan 
nedenlerle, özellikle de güvenliğin temin edilmesi ve sorunsuz bağlantı kurulması için, bu verilerin 
işlenmesinde meşru çıkarımız bulunmaktadır. 

2.2.  Analitik Çerezleri 

Bu çerezler (sitemiz, Google Analytics çerezini kullanmaktadır), sitemizin performansını 
ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için ziyaretleri ve ziyaretçilerimizi yönlendiren etki alanlarını analiz 
etmemizi sağlar. Hangi sayfaların en popüler ve en az popüler olduğunu bilmemize ve ziyaretçilerin sitede 
nasıl hareket ettiğini görmemize yardımcı olurlar. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz, sitemizi ne 
zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyeceğiz ve performansını izleyemeyeceğiz. Analitik çerezler yerleştirmek için 
açık rızanıza gerek duyuyoruz. 
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Google Analytics çerezinin gizlilik kuralları hakkında bilgi almak için bkz:  

https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

Google Analytics çerezlerinin tarayıcınızda kullanılmamasını istiyorsanız aşağıdaki linkte yer alan 
eklentiyi indirebilirsiniz:  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr 

2.3 Reklam Çerezi: Bu sitede reklam çerezi kullanmıyoruz 

2.4 Sosyal Medya Düğmeleri: 

Web sitemize Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp ve Instagram için web sayfalarına (ör. 
“Beğen”, “pin”) bağlantı vermek için düğmeler kullanıyoruz. Bu düğmeler Facebook, Twitter, LinkedIn, 
WhatsApp ve Instagram’dan gelen kod parçalarını kullanarak çalışır. Bunun için çerezler yerleştirir. Bu 
sosyal medya düğmeleri de belirli bilgileri saklayabilir ve işleyebilir, böylece kişiselleştirilmiş bir reklam 
size gösterilebilir. Aşağıdaki tabloda bahse konu sosyal ağların gizlilik bildirimlilerini (düzenli olarak 
değişebilen) inceleyebilirsiniz: 

Sosyal 
Medya 

Servis Sağlayıcı Servis Sağlayıcının Veri Koruma Politikası 

Facebook Facebook Inc., 1601 S. 
California Avenue, Palo 
Alto, 
CA 94304, USA 

https://tr-tr.facebook.com/privacy/explanation 

LinkedIn  https://www.linkedin.com/legal/privacy-
policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-
policy 

Twitter Twitter Inc., 539 Bryant 
Street, Suite 402, San 
Francisco, CA 94107, USA 

https://help.twitter.com/tr/safety-and-security 

Instagram Menlo Park, US (HQ) 
1 Hacker Way 

https://help.instagram.com/519522125107875 

 

Sosyal medya düğmelerini kullanmak suretiyle sunduğumuz hizmetlere gösterilecek farkındalığın 
artırılması amacı ve meşru çıkarı güdülmektedir. Sitemiz ve mobil uygulamalarımız siz tuşa basmadan veri 
transferi yapılmasını engelleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Böyle durumlarda veri transferi yapılması için 
kullanılan yasal zemin KVKK Md. 5/f’dir. İlgili servis sunucuları aktarılan verilerin kişisel verilerin 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
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korunması düzenlemelerine uygun olarak aktarılmasını temin etmekle mükelleftir. Büromuz üçüncü tarafların 
kişisel veri politikalarından kaynaklanacak sorunlardan ötürü sorumlu tutulamaz. 

 

3. Sitemizde Kullanılan Çerezler 

Kullandığımız Analitik Çerezler 
Çerez İsmi Saklama Süresi  İşlevi 
_ga 2 yıl Sayfa görüntülemelerinin 

sayımı ve takibi  
_gid 1 gün Sayfa görüntülemelerinin 

sayımı ve takibi 
 

YouTube 

Kullanım  

Video görüntülemek amacıyla Youtube hizmetlerinden yararlanmaktayız. Youtube gizlilik ayarları ile ilgili 
ayrıntılı bilgi için bkz: https://www.youtube.com/intl/tr_cy/howyoutubeworks/user-settings/privacy/ 

Google Maps 
Google Haritalar’ı haritaların görüntülenmesi için kullanıyoruz Detaylı Bilgi 
 
Çerez İsmi Saklama Süresi  İşlevi 
Google Maps API yok Lokasyon bilgilerimizin 

gösterilmesi   
Detaylı bilgi için bkz Google Maps Privacy Policy 

 

4. Çerez Ayarlarının Yapılması  

4.1. Çerez Onay Aracı  

Çerez Onay aracımız, çerez tercihlerinizi özelleştirmek için kullanılabilir. Web sitemizi ilk kez 
ziyaret ettiğinizde, size çerezler hakkında bir açıklama içeren pencere göstereceğiz. “Çerez Aydınlatma 
Metni” Düğmesini tıkladığınızda, burada açıklandığı gibi, açılır pencerede seçtiğiniz çerezlerin ve 
eklentilerin kategorilerini inceleyebilirsiniz. Çerez kullanımını tarayıcınız üzerinden devre dışı 
bırakabilirsiniz, ancak web sitemizin çalışması için gerekli zorunlu çerezler etkili olmaya devam edecektir. 
Çerez Onay Aracı, çerez politikamıza izin verdiğinizde tercihlerinizin kaydını yapacak ve kullanıcıların 
tanımlama bilgisi ve gizlilik politikalarımızdaki değişikliklerden haberdar olmalarını sağlamak için yılda bir 
kez izin isteyecektir. Onay aracı, web sitemizi kullanarak belirlenen işlevsel çerezler ve performans 
çerezlerini özellikle kontrol eder. Kesinlikle gerekli olan çerezler devre dışı bırakılamaz ve araç, web 
sitemizden bağlantı verilen üçüncü taraf web sitelerinde çerezleri engellemek için kullanılamaz. 

https://www.youtube.com/intl/tr_cy/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
https://cookiedatabase.org/service/google-maps
https://cookiedatabase.org/cookie/google-maps/google-maps-api
https://policies.google.com/privacy
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4.2. İnternet Tarayıcısının Kullanılarak Çerezlerin Devre Dışı Bırakılması  

İnternet tarayıcınızı çerezleri otomatik veya manuel olarak silmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca belirli 
çerezlerin yerleştirilemeyeceğini de belirtebilirsiniz. Başka bir seçenek, internet tarayıcınızın ayarlarını 
değiştirerek her çerez yerleştirildiğinde bir mesaj almanızı sağlamaktır. Bu seçenekler hakkında daha fazla 
bilgi için lütfen tarayıcınızın Yardım bölümündeki talimatlara bakın. Tüm çerezler devre dışı bırakılırsa web 
sitemizin düzgün çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.  

Bazı tarayıcılardan çerezlere ilişkin ayarları yapabilmeniz adına bağlantılar aşağıdaki gibidir: 
 
Adobe Analytics https://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 https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
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 https://www.opera.com/tr/help 
Safari https://support.apple.com/tr-

tr/guide/safari/sfri11471/mac 
 

 

5. Haklarınız  

KVKK 11. Madde doğrultusunda kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz: 

• Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; 
• Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; 
• Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme; 
• Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri 

öğrenme; 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; 
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Büromuzun söz konusu 

verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel 
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; 

• Bizden, yine bizim yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki 
haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; 

• Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara 
itiraz etme 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın 
tazmin edilmesini isteme. 

https://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
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
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
https://www.opera.com/tr/help
https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
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Yukarıda Zikredilen Haklarınızı Kullanmak İçin Bize Nasıl Başvurabilirsiniz?  

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Veri Sorumlusunun fiziki adresine yazılı 
olarak veya aşağıdaki tabloda yer alan elektronik posta adresimize iletebilirsiniz 

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?  

İşbu Çerez Politikası ya da kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hususunda sorularınız için lütfen 
bizimle iletişime geçiniz. İrtibat bilgilerimiz aşağıda sunulmuştur: 

İrtibat Bilgilerimiz: Kişisel Verileri Koruma Görevlimiz 
Güvenevler Mahellesi , Cinnah Cd. 
No:38/6, 06690 Çankaya/Ankara  
Telefon:  (0312) 427 97 97 
Web  Sitemiz: http://tunalawfirm.com/tr 

kvkk@tunalawfirm.com   
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