
Çerez Politikası 

 

Son güncelleme tarihi: 

Nobium Bilgi Teknolojileri Ve Danışmanlık Tic. A.Ş. (“Şirket”) 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. 

https://www.qumpara.com/   sitesini ziyaret ederek Şirket’in internet sitesinin kullanımı için gerekli 

olan çerezleri cihazınıza yerleştirmesini kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu Çerez Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan “Şirket” internet sitesinin (“Site”) 

işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı 

sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu Çerez 

Politikası’nda, Sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol 

edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz. 

Şirket olarak Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya 

fonksiyonlarını değiştirebilir veya Sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Politikası 

hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Politikası üzerinde 

gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Site’de veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla 

birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini işbu Çerez Politikası’nın başında bulabilirsiniz. 

Çerez Nedir? 

Çerezler, web sitelerimizden bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın sabit diskine aktarılan ve web 

sitemizi ziyaret ettiğinizde orada saklanan küçük metin dosyalarıdır. Bu, tarayıcı oturumunuz sırasında 

veya web sitemize yapacağınız bir sonraki ziyaretiniz için eylemlerinizi ve tercih ettiğiniz ayarları 

kaydedecektir. Web sitelerimizi tekrar ziyaret etmeniz halinde, bu bilgiler sunucuya geri 

gönderilecektir. Bu sayede bilgisayarınız veya mobil cihazınız otomatik olarak yeniden tanınmaktadır 

ve örneğin tercih ettiğiniz ayarlar yüklenir. Bu, web sitemizi her ziyaret ettiğinizde bunları ayarlamanıza 

gerek kalmaması avantajını sunar. Tekliflerimizi, internetteki görünürlüğümüzü ve reklamlarımızı 

içerik, grafik ve teknoloji açısından ihtiyaçlarınıza göre geliştirmek için tercihlerinizi takip etmek ve web 

sitelerimiz için kullanım verilerini istatistiksel olarak değerlendirmek için Çerezler kullanabiliriz. Web 

sitelerimizde pikseller, dönüşüm izleme gibi teknikler kullanabiliriz. Tutarlılık açısından, tüm bu 

teknikler bundan sonra Çerezler olarak anılacaktır. 

Sitemizde kullanılan çerez türleri ve genel hatlarıyla çerez kullanma amaçlarımız; 

Şirket olarak yarattığımız çerezlere ek olarak Google, Facebook gibi üçüncü taraflardan alınan hizmetler 

kapsamında kullanıcı deneyiminizin iyileştirilmesi ve tercihlerinize uygun reklam faaliyetlerinde 

bulunulması imkân dahilindedir. İnternet sitemizde 4 tür çerez kullanmaktayız: 

Kalıcı Çerez; 

Ziyaretçilere https://www.qumpara.com/ internet sitesinde gezinme olanağı sağlayan isimsiz çerezler, 

özelliklerini kullanarak güvenli alanlara erişirler. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama 

amaçlı kullanılamaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse https://www.qumpara.com/ web 

sitesinin çeşitli bölümlerinin kullanılamaması söz konusu olabilir. 
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Performans için Çerez; 

https://www.qumpara.com/ web sitesinin geliştirmesine yardımcı olan isimsiz çerezlerdir. Bu tür 

çerezler, ziyaretçilerimizin https://www.qumpara.com/ web sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgiler 

toplayarak, en çok ziyaret edilen sayfalar veya alınan hataların tespitinde kullanılır 

Fonksiyonellik Çerezleri;  

https://www.qumpara.com/ web sitesi ziyaretçilerimizin özellikleri ile tercihlerini hatırlamasına olanak 

sağlayan isimsiz çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak https://www.qumpara.com/ her ziyaretçimize, 

toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi 

durumunda; https://www.qumpara.com/ web sitesinin bazı bölümleri kullanılamayabilir, 

https://www.qumpara.com/ web sitesinin sağlayabileceği desteğin seviyesi düşebilir, 

https://www.qumpara.com/ web sitesi tercihlerinizi hatırlamaması, size özel bir özelliğin 

kullanılmaması ya da gösterilmemesine neden olabilir; tercihlerinizin hatırlanması engellenebilir 

Hedef veya Reklam Çerezleri, 

Bu tür çerezler, Şirket bilgisi doğrultusunda genellikle https://www.qumpara.com/ web sitesinin 

reklam ağları tarafından yerleştirilir. Söz konusu çerezlerİlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek, 

gösterilen reklam sayısını sınırlamak, reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi 

hatırlamak amacıyla kullanılır. 

Kullandığımız herhangi bir çerez içerisinde kullanıcıların gizli bilgileri tutulmamaktadır. 

 

Çerezleri nasıl yönetebilirsiniz? 

Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda 

veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır. Çerezlerin 

bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi 

tarayıcınızın ayarlarından değiştirebilirsiniz. Ancak, çerez kullanımını engellemeniz durumunda 

Şirketimizin internet üzerinden sağladığı bazı hizmetleri alamayabilir ya da internet sitelerimizdeki 

sayfaların bir kısmını göremeyebilirsiniz. 

 

Çerezler aracılığıyla verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınız nelerdir?  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda yer alan haklara sahip olduğunuzu 

belirtmek isteriz.  

• 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,  

• Hukuka 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,  
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• 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.  

Sitemiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Nobium Bilgi 

Teknolojileri Ve Danışmanlık Tic. A.Ş.  KVK Aydınlatma Metni’ni okuyunuz. 

Politika Değişikliklerine ilişkin Uyarımız 

Bu Politika içeriğinin değişmesi veya yeni eklemeler olması durumunda, son güncel politika 

Kullanıcılarımıza şeffaflık sağlamak ve veriyi ne şekilde topladığımız ve ne amaçla kullandığımızı 

bilgilendirmek adına web sitemizde sunulacaktır. 

 

 


