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MOD TASARIM AŞ 

ÇEREZ POLİTİKASI 

Mod Tasarım AŞ (“Mod Tasarım”) tarafından işletilen (“www.modtasarim.com”) web sitesini ziyaret 

edenlerin (“ziyaretçi”) kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca 

işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Çerez Politikası (“Politika”) ile ziyaretçilerin kişisel 

verilerinin işlenmesi, çerez politikası ilkeleri belirlenmektedir. 

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet 

siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza 

yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale 

getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle 

aynı amaç için kullanılır. 

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. 

Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web 

sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. 

1. Çerezleri Kullanım Amacı 

Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi 

tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitesinin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve 

sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitesiyle gelecekteki 

etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler; 

Zorunlu Çerezler: Sitenin doğru çalışmasında zorunlu olan çerezler, güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için 

kullanılmaktadır. Kimlik doğrulama, mevcut oturum bilgilerinin kaybolmaması için kullanılmaktadır. 

İşlevsel Çerezler: Site ziyaretçilerinin dil, metin font boyu vd. tercihlerinin hatırlanmasını sağlayan 

çerezlerdir. 

Performans ve Analiz Çerezleri: Sitenin geliştirilmesine yardımcı olan, ziyaretçilerin site kullanımları 

hakkında bilgi toplayarak, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını denetleyen, hataların tespitinde 

kullanılan çerezlerdir. İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki 

ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu 

duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, 

tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar 

kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar. 

Reklam/Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip 

edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam 

gösterilmesi hedeflenmektedirler. 

Teknik olarak web sitelerinde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Oturum Çerezleri 

(Session Cookies) 

Oturum çerezleri ziyaretçilerin web sitesi ziyaretleri süresince 

kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. 

Amacı ziyaret süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde 

çalışmasının teminini sağlamaktır. 

Kalıcı Çerezler 

(Persistent Cookies) 

Kalıcı çerezler web sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilere daha 

hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu 

tür çerezler tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar 

vasıtasıyla cihazınızda depolanır. 

Teknik Çerezler 

(Technical Cookies) 

Teknik çerezler ile web sitesinin çalışması sağlanmakta, internet 

sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. 

Otantikasyon Çerezleri 

(Authentication Cookies) 

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları 

durumunda, ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu 

belirlenerek, her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir. 
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Flash Çerezleri 

(Flash Cookies) 

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek 

için kullanılan çerez türleridir. 

Kişiselleştirme Çerezleri 

(Customization Cookies) 

Kullanıcıların dil gibi tercihlerini farklı internet sitesinin farklı 

sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.  

Analitik Çerezler 

(Analytical Cookies) 

Web sitesini ziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların tespiti, 

ziyaret saatleri, sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçları 

izleyen çerezlerdir. 

 

2. Çerez Tercihlerini Kontrol Etme 

Web sitesinde bulunan açılış sayfasında “Çerez Ayarlarını Yapılandır” seçeneğiyle, izin verilecek çerezler 

yönetilebilir olmalıdır. Bu uygulama her sayfanın altında ziyaretçiye sunulmalıdır.  

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. 

Çerezleri engellemek/silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği 

ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. 

Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

3. Veri Sahiplerinin Hakları 

Kanunun “İlgili Kişinin Haklarını Düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği 

şekilde, ayrıntısını www.modtasarim.com adresinden ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Başvuru Formunu Mod 

Tasarım’a ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları 

ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.  

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 11. madde gereği ziyaretçinin hakları: 

•Firmamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş 

ise buna ilişkin bilgi talep etme, 

•Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

•6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel 

verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

•Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı 

üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, 

•İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

•Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın 

giderilmesini talep etme. 

Talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Talebinizin karşılanması ayrıca bir maliyet 

gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre, tarafınızdan ücret 

talep edilebilecektir. 

4. Politika’nın Yürürlüğü 

Bu Politika yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi 

halinde Politika’nın yürürlük tarihi revize edilir. 

http://www.allaboutcookies.org/

