
ÇEREZ (COOKİE) POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ 

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Vadistanbul AVM Hizmetleri A.Ş. (“VADİSTANBUL”) 
tarafından, VADİSTANBUL’a ait www.vadistanbul.com web-sitesi (“Web-sitesi”) ve VADİSTANBUL’a 
ait mobil uygulamayı (“Mobil Uygulama”) ziyaretiniz esnasında otomatik olarak işlenecek kişisel 
verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata 
uygun bir biçimde ilgili kişi sıfatıyla sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Bu amaçla, bu metinde 
Web-sitesi ve Mobil Uygulama içinde hangi amaçlarla hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve bu çerezleri 
nasıl kontrol edebileceğiniz bilgileri aşağıda sizlere sunulmuştur. 
 
Web-sitesi ve Mobil Uygulama üzerindeki çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz, “ziyaretçi ve 
kullanıcı kayıtlarının oluşturulması” ve “reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin ve pazarlama analiz 
çalışmalarının yürütülmesi” amaçlarıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2. fıkrasının f bendinde yer alan “ilgili 
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için 
veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz 
yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ilgili çerezin 
hizmetlerini sunan taraflarla paylaşılmaktadır; ancak kanunen gerekli olduğu hallerde yetkili kamu 
kurumlarıyla da paylaşılabilir. Bu kişisel verilere ilişkin işleme ve aktarım faaliyetlerine ilişkin detaylı 
bilgilendirme aşağıda sunulmuştur. 
 
 
Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır? 
 
Çerezler, internet sitesi ve uygulamayı ziyaret ettiniz sırasında tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ 
sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler yoluyla internet sitesi ile etkileşiminize dair 
birtakım bilgiler edinmek mümkündür. 
 
 
Kullanılan Çerezler Nelerdir? 
 
Web-sitesinde Google çerezleri kullanılmaktadır. 
 
 
Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır? 
 

Çerez Adı Türü Açıklaması 

1P_JAR İşlevsellik ve Tercih Çerezleri 

 

Google tarafından belirlenmiştir. Bu grup, 
tercihlerinizi ve web sitesi istatistikleri gibi 
diğer bilgileri hatırlamak ve dönüşüm 
oranlarını izlemek için benzersiz bir kimlik 
belirler. Google'ın politikaları 
https://policies.google.com/technologies/typ
es adresinde görüntülenebilir. 

_gat_gtag_
UA_36403
011_1 

Hedefleme veya Reklam Çerezler 

 

Ziyaretçinin göz atma alışkanlıklarını, 
akışını, kaynağını ve diğer bilgileri analiz 
etmek için kullanılır. 

_ga İşlevsellik ve Tercih Çerezleri 

 

Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. 

_gid İşlevsellik ve Tercih Çerezleri 

 

Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. 

session Zorunlu Çerezler 

 

Kullanıcı Web tarayıcısını kapattığında 
silinen bir tanımlama bilgisi. Oturum 
tanımlama bilgisi geçici bellekte saklanır ve 
tarayıcı kapatıldıktan sonra saklanmaz. 
Oturum çerezleri, kullanıcıdan bilgi 
toplamaz 

http://www.vadistanbul.com/


eu-law İşlevsellik ve Tercih Çerezleri 

 

KVKK onaylarının toplandığı çerezdir. 

__utma Zorunlu Çerezler Kullanıcıları ve oturumları ayırt etmek için 
kullanılır. Çerez, javascript kitaplığı 
çalıştırıldığında ve mevcut __utma çerezi 
olmadığında oluşturulur. Google Analytics'e 
her veri gönderildiğinde çerez güncellenir. 

 
 
 
Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim? 
 
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. 
 

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

  

  

  

  

 
Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız 
 
Kanun kapsamında ilgili kişi olarak, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi 
kapsamındaki haklarınıza dair taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğe uygun olarak Web-sitesindeki iletişim formu üzerinden VADİSTANBUL’a iletebilirsiniz. 
 
Daha detaylı bilgi için KVKK Aydınlatma Aydınlatma Metnini inceleyiniz. 
 
Güncellik ve Yürürlük 
 
Bu aydınlatma metni 01.06.2020 tarihinde güncellenmiş olup, VADİSTANBUL tarafından Web-sitesi 
aracılığıyla ile ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde 
yürürlük tarihi güncellenecek, yenilenmiş metin yine Web-sitesi’nde yayınlanacaktır. 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

