
ÇEREZ POLİTİKASI 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“Kanun”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatı ile  “ MEGA FOAM PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. ( Kısaca 

“MEGA FOAM” ya da “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak  web sitesi çerezleri vasıtası 

ile  işlediğimiz kişisel verilerinize dair tarafınızı bilgilendirmek isteriz. 

 

Birçok web sitesi gibi, “www.megafoam.com.tr”de (aşağıda kısaca “ Site” olarak anılacaktır.) 

web sitemizi ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için “Çerezler” kullanılmaktadır. 

 

Veri Sorumlusu, bu Çerez Politikası’nı Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin 

bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. 

 

MEGA FOAM 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 

yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. 

  

ÇEREZ (“COOKIE”) NEDİR? 

 

Çerezler, web sitelerini ziyaret ettiğinizde bu web sitelerinin tarayıcınızda sakladıkları küçük 

veri parçalarıdır.  

Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri 

ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle 

ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır. 

 

Aşağıda bahsedilen çerez açıklamalarında belirli bir süre belirtilmemişse web sitemiz 

aracılığıyla ayarlanan çerezler genellikle sitemize yaptığınız en son ziyaretinizden itibaren 24 

aya kadar saklanacaktır. 

 

Bu siteyi ziyaret ettiğinizde çerezleri kullanmak için önceden izninizi almaktayız. 

Önceden ayarlanmış çerezleri dilediğiniz zaman silmek için tarayıcı ayarlarınızı 

kullanabilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı, çerezleri yönetmek (örneğin bir çerezi tamamen 

kapatmak) için de kullanabilirsiniz. Bunu yapmanız, zorunlu çerezleri düzgün bir şekilde 

kullanamayacağımız anlamına gelebilir ve bu nedenle web sitemizin bazı bölümleri olması 

gerektiği gibi çalışmayabilir. 

 

KULLANDIĞIMIZ ÇEREZLER 

 

Kullandığımız çerezler zorunlu ve opsiyonel olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

 



Zorunlu çerezler 

 

Zorunlu çerezler, internet sitemizin düzgün çalışabilmesini ve oturum açmanızı sağlayan ve 

temel hizmet ve özellikleri sunan çerezleri kapsar. Bu zorunlu çerezler için sizden onayınızı 

talep etmemize gerek bulunmamaktadır. 

 

Opsiyonel çerezler 

 

Web sitemizi geliştirmek amacıyla, bu çerezleri ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandıklarını 

anlamamıza yardımcı olmaları için kullanıyoruz. Daha sonra bu verileri, web sitemizin 

çalışma şeklini iyileştirmek için kullanabiliriz. Örneğin, web sitemize yapılan ziyaretleri tespit 

edip bunları saymak ve ziyaretçilerin hangi sayfaları görüntülediğini ve bu sayfalarda hangi 

aksiyonları aldıklarını görmek için analitik sağlayıcıları kullanabiliriz. 

Opsiyonel çerezler için web sitemizi ilk ziyaret ettiğinizde sizden tercihlerinizi belirlemenizi 

isteyeceğiz. 

  

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR? 

 

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini 

serbestçe kullanabilmesi Veri Sorumlusu için son derece önemlidir. Bununla birlikte, Site’nin 

çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. 

Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini 

hatırlatırız. 

Bu siteyi ziyaret ettiğinizde çerezleri kullanmak için önceden izninizi almaktayız. Ancak, 

Ziyaretçilerin önceden ayarlanmış Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır. 

 

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını 

kullanabilirsiniz: 

  

Google Chrome: 

Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "Çerezler" sekmesinden 

çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz. 

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

  

Internet Explorer: 

Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini 

tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz. 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-

cookies 

  

Mozilla Firefox: 

Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” 

görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz. 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

  

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies


Opera: 

Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez 

yönetimini yapabilirsiniz. 

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

  

Safari: 

Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” 

Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz. 

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

  

ÇEREZLER ARACILIĞIYLA VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR? 

  

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, 

• 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. 

Kişisel verileriniz korunması hakkında ve haklarınızın kullanımı hakkında daha detaylı bilgi 

almak için tıklayınız. 
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