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Cookie Policy 
 

Bu İnternet Sitesi Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni (“aydınlatma 
metni”) veri sorumlusu sıfatıyla (…) (“Abiteks”) ait 
https://www.abiteks.com.tr/ internet sitesini (“internet sitesi”) 
ziyaretiniz sırasında internet sitesi üzerinden otomatik olarak işlenecek 
kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde ilgili kişi 
olarak sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.  
 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

İnternet sitesindeki çerezler yoluyla Abiteks tarafından işlenen kişisel 
verileriniz, internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve 
kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amaçlarıyla Kanunun 5’inci 
maddesinin 2. fıkrasının f bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine 
dayanarak işlenmektedir.  
 

2. Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarım Sebepleri 

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. 
İşleme ve aktarıma ilişkin detaylı bilgilendirmeyi aşağıdaki aşağıda 
bulabilirsiniz. 

3. Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır? 

Çerezler, internet sitesini ziyaret ettiniz sırasında tarayıcılar aracılığıyla 
cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. 
 

This Cookie Policy was drafted by () (“Abiteks” or “we”) acting as data 
controller. In compliance with the Turkish Data Protection Law No.6698 
(‘’KVKK’’), Abiteks hereby informs you, our visitors on the usage of cookies 
on its Website. 
 
 
 
  

1. Purpose of Processing Personal Data and Legal Bases 
 

Your personal data are processed by cookies set by our website to provide 
effective service and improve your customer experience. The legal basis for 
the processing activity through cookies for the purpose of providing effective 
service and improving your customer experience is legitimate interests of the 
controller, as stipulated by Article 5 of the Turkish Data Protection Law 
(KVKK art.5/f) . 
 

2. To Whom and For What Purpose the Processed Personal Data 
Can Be Transferred 

Your personal data processed by Abiteks for the purpose specified in article 
(1) of this Cookie Policy within the framework of the terms may be transferred 
based on the same legal basis to; the online platform provider with whom we 
are in a contractual relationship and, legally authorized public institutions and 
prosecutors & courts. 

3. What Are Cookies?  

Cookies are small text files, implementing tracking mechanisms, that are, for 
example, placed and/or read on your device when visiting a website, reading 
an email, or installing or using software or a mobile application. 

 

https://www.abiteks.com.tr/


4. Kullanılan Çerezler Nelerdir? 

İnternet sitesi içerisinde Google Analytics çerezleri kullanılmaktadır. 
 

5. Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır? 

Çerez İsim Açıklama, Süre ve Tercihler 

Google 
Analytics 

_ga, 
_gid 
 

Kullanıcının internet sitesini nasıl 
kullandığına dair istatistiksel veriler 
oluşturmak için kullanılan benzersiz bir 
ID/kimlik kaydetmeye yarar. 
 
Maksimum Tutulan Süre:2 Yıl 
Kullanılan Süre: 2 Yıl 
 
Çerezlerin Kontrolü: 
https://support.google.com/chrome/answer
/95647 

Google 
Analytics 

_gat 
 

Google Analytics tarafından istek oranını 
control etmek/sınırlandırmak için 
kullanılır. 
 
Maksimum Tutulan Süre: 2 Yıl 
Kullanılan Süre: 2 Yıl 
 
Çerezlerin Kontrolü: 
https://support.google.com/chrome/answer
/95647 

Google 
Analytics  

colle
ct 

Ziyaretçinin cihazı ve davranışı 
hakkındaGoogle Analytics’e veri 
göndermek için kullanılır. Ziyaretçiyi 
cihazlar ve pazarlama kanalları arasında 
takip eder. 
 
Maksimum Tutulan Süre: 2 Yıl 

4. Cookie List 

Cookies that we use are comprised of Google Analytics cookies.  
 

5. For What Purpose We Use Cookies 

Cookie Name Explanation, Duration and Options 

Google 
Analytics 

_ga, 
_gid 
 

These cookies collect information 
about how visitors usa a website and 
create a unique ID/identity to save 
these statistical information.    
 
Timing of collection of the data: 2 
Years 
Duration of the Usage: 2 Years 
 
How to change the cookie settings: 
https://support.google.com/chrome/an
swer/95647 

Google 
Analytics 

_gat 
 

These cookies that used by Google 
Analytics control/restrict the rate of 
request.  
 
Timing of collection of the data: 2 
Years 
Duration of the Usage: 2 Years 
 
How to change the cookie settings: 
https://support.google.com/chrome/an
swer/95647 

Google Analytics  collect These cookies collect the information 
on visitor’s device and behaviour to 
transfer them to Google Analytics. 
Also tracks visitor between marketing 
channels and devices.  



Kullanılan Süre: 2 Yıl 
 
Çerezlerin Kontrolü: 
 
https://support.google.com/chrome/answer
/95647 

Google  
Analytics 

_ym
_d 
 

Kullanıcının internet sitesini ziyaret ettiği 
ilk tarihi saklamak için kullanılır. 
 
Maksimum Tutulan Süre: 2 yıl 
Kullanılan Süre: 2 Yıl 
 
Çerezlerin Kontrolü: 
https://support.google.com/chrome/answer
/95647 

Google 
Analytics 

_ym
_uid, 
yand
exui
d, i 
 

Kullanıcıları birbirinden ayırt etmek ve 
kullanıcının web sitesindeki davranışlarını 
incelemek için kullanılır. 
 
Maksimum Tutulan Süre: 2 yıl 
Kullanılan Süre: 2 Yıl 
 
Çerezlerin Kontrolü 
https://support.google.com/chrome/answer
/95647 

Google 
Analytics 

yp, 
mda 

Web sitesinin trafiğini ölçmek ve analiz 
etmek için kullanılır. Ziyaretçilerin web 
sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi 
toplar. 
 
Maksimum Tutulan Süre: 2 yıl 
Kullanılan Süre: 2 Yıl 
 
Çerezlerin Kontrolü: 
https://support.google.com/chrome/answer

 
Timing of collection of the data: 2 
Years 
Duration of the Usage: 2 Years 
 
How to change the cookie settings: 
https://support.google.com/chrome/an
swer/95647 

Google  
Analytics 

_ym_d 
 

These cookies collect the visitor’s 
date of the first visit.  
 
Timing of collection of the data: 2 
Years 
Duration of the Usage: 2 Years 
 
How to change the cookie settings: 
https://support.google.com/chrome/an
swer/95647 

Google Analytics _ym_u
id, 
yande
xuid, i 
 

These cookies distinguish users and 
collect the users’ behaviour on the 
website.  
 
Timing of collection of the data: 2 
Years 
Duration of the Usage: 2 Years 
How to change the cookie settings: 
https://support.google.com/chrome/an
swer/95647 

Google Analytics yp, 
mda 

These cookies measure the traffic of 
the website and analyse it. They 
collect information regarding how 
visitors use the website.  
 
Timing of collection of the data: 2 
Years 



/95647 

Google 
Analytics 

yme
x 

Ziyaretçilerin web sitesi davranışları 
hakkındaki verileri kaydeder. Dahili 
analizler ve web sitesi optimizasyonu için 
kullanılır. 
 
Maksimum Tutulan Süre: 2 yıl 
Kullanılan Süre: 2 Yıl 
 
Çerezlerin Kontrolü: 
https://support.google.com/chrome/answer
/95647 

 

6. Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?  

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi 
kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. 
 

Google 
Analytics 

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

Google 
Chrome 

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

Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_T
R 

 
 
 
 

Duration of the Usage: 2 Years 
 
How to change the cookie settings: 
https://support.google.com/chrome/an
swer/95647 

Google Analytics ymex These cookies store the behaviours of 
the visitors while they use the 
website. They are used for internal 
analysis and optimization of the 
website.  
 
Timing of collection of the data: 2 
Years 
Duration of the Usage: 2 Years 
 
How to change the cookie settings: 
https://support.google.com/chrome/an
swer/95647 

 

6. How to Control Cookie Settings? 

You may change your cookie settings via modifying your browser’s setting. 
 

Google 
Analytics 

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

Google 
Chrome 

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

Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

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
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/
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
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
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/
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


 

7. Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız Nelerdir? 

Kişisel veri sahipleri Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 
11’inci maddesi kapsamında aşağıda listeli haklara sahiptirler: 
 
- 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, 
- Kanun 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. 
 
Listede yer alan hususlara ilişkin tüm taleplerinizi, Veri Sorumlusuna 
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Abiteks’e 
iletebilirsiniz. 
 
Bu aydınlatma metni [güncelleme/yayın tarihi giriniz] tarihinde 
güncellenmiş olup, beyanın Abiteks tarafından kısmen veya tamamen 
yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek, internet sitesi 
aracılığı ile ilgili kişilerin erişimine sunulacaktır. 
 

 

7. Data Subject Rights According to Article 11 of the KVKK 

According to Article 11 of the KVKK data subject has the following rights: 
 
-       Learn whether or not her/his personal data have been processed; 
-       Request information as to processing if her/his data have been processed; 
-     Learn the purpose of processing of the personal data and whether data are 
used in accordance with their purpose; 
-    Know the third parties in the country or abroad to whom personal data 
have been transferred; 
-    Request rectification in case personal data are processed incompletely or 
inaccurately; 
-     Request deletion or destruction of personal data within the framework of 
the conditions set forth under article 7; 
-    Request notification of the operations made as per indents (d) and (e) to 
third parties to whom personal data have been transferred; 
-     Object to occurrence of any result that is to her/his detriment by means of 
analysis of personal data exclusively through automated systems; 
-     Request compensation for the damages in case the person incurs damages 
due to unlawful processing of personal data 
 
by applying to the data controller. 
 
If you wish to exercise your rights or wish to have further information about 
your rights above, please contact Abiteks. 
 
This policy was last updated on (*) 
 



 


