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ÇEREZ POLİTİKASI  

SET MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“SET MAKİNA”) ziyaretçilerin web sitesini 
daha iyi deneyimlemelerini sağlamak amacıyla çerez kullanmaktadır. 

İşbu Çerez Politikası SET MAKİNA’nın  web sitesi ziyaretçilerine sitemizde kullanılan çerezlerin tanımı, çerez 
türleri, çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 
  
Çerez Nedir? 

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin 
dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler, ad 
ve soyadı ya da adres gibi verileri içermezler. Çerezler sayesinde web sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, 
oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.Çerezlere ilişkin detaylı 
bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz. 

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları 

Oturum Çerezleri : Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu 
çerezlerin temel işlevi web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. 

Kalıcı Çerezler:  Kalıcı çerezler ise tarayıcıyı kapattıktan sonra da ziyaretçi tarafından silininceye ya da süresi 
doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler. 

Birinci Taraf Çerezler : Birinci taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen 
çerezlerdir. 

Üçüncü Taraf Çerezler:  Üçüncü taraf çerezler ise ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler 
tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir. Web sayfamızda sizlere kurumumuz hakkında daha 
fazla bilgi sağlamak amacıyla, Google ve YouTube kullanılmıştır. YouTube, sayfalara YouTube’dan gömülmüş 
videolar izlemeniz durumunda bilgisayarınıza Çerezler yerleştirebilir. Üçüncü parti çerezler üzerinde 
kontrolümüz bulunmamaktadır. Lütfen, bu çerezlerle alakalı ve bunları nasıl yöneteceğinize dair daha fazla bilgi 
için ilgili üçüncü partinin web sayfasını ziyaret edin. 

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri 
Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin 
için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi hatırlamamızı sağlar. 

Performans ve Analiz Çerezleri 
Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz 
hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları 
görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz. 

Çerezler ne kadar süre saklanacak? 

Çerezleri, Çerezin yerleştirilme amacından daha uzun süre saklamayacağız. Kullandığımız çoğu Çerez “Oturum 
Çerezi”dir, yani bu çerezler, internet tarayıcınızı kapar kapamaz silineceklerdir. Bazı Çerezler daha uzun süreler 
için saklanabilir (örneğin tercih ettiğiniz dil seçeneklerini) .Google Analytics Çerezleri, web sayfasının 
kullanımına dair uzun süreli raporlar edinebilmek için iki yıla kadar saklanır.  

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim? 
Tarayıcınızın ayarlarını kontrol ederek çerezlere ilişkin tercihlerinizi görünleyebilir ve kişiselleştirme 
yapabilirsiniz. 
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Çerez Tercihlerinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz ? 
Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz 
mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden 
ulaşabilirsiniz: 

Google Chrome : 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr 

Internet Explorer : 
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Mozilla Firefox : 
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma 

Yandex : 
https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml 

Safari : 
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR 

Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını 
inceleyebilirsiniz. 

İlgili Kişinin Hakları 

 ︎İlgili kişi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca  aşağıdaki haklara 
sahiptir; 

• Kişisel verilerinin 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 bunlar ︎ın düzeltilmesini  
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme,  

• KVK Kanunu︎’nun 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  ilgili kişi aleyhine 
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ilgili kişinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 
talep etme. 

Başvuru Hakkının İstisnaları 

Kanun’un 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, 
ilgili kişilerin Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır. 

HAZIRLAYAN  
SET MAKİNA KVKK KOMİTESİ

ONAYLAYAN 
GENEL MÜDÜR

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR


SET MAKİNA SANAYİ 
VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ

ÇEREZ 
POLİTİKASI

Döküman No :SETMAK.KVKK.POL.02 
Yayım Tarihi :12.08.2020 
Revizyon No : -  
Revizyon Tarihi : -  
Sayfa No  : /3 3

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, 

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 

Başvuru Yöntemi ve Formu 

İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak SET MAKİNA’ya başvurabilir. 6698 Sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi ile 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, www.setpack.com 
adresindeki formun doldurulması suretiyle; 

I. Islak imzalı olarak Başvuru Sahibi’nin şahsen şirketimizin “Şeyhli Mah. Ankara Cad. Kiram Sk. No:11 
Pendik/İstanbul” adresine başvurması suretiyle, 

II. Şirketimizin “Şeyhli Mah. Ankara Cad. Kiram Sk. No:11 Pendik/İstanbul” adresine noter vasıtasıyla 
tebligat göndermek suretiyle, 

III. Başvuru Sahibi tarafından “güvenli elektronik imza” veya “mobil imza” ile imzalanarak Şirketimizin 
“setmakina@hs03.kep.tr" kayıtlı elektronik posta adresine veya  “muhasebe@setpack.com"  mail adresine 
göndermek suretiyle  iletebilirsiniz. 

Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı 
tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. Maddesi 
gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır. Şirketimiz, talebi kabul edebileceği 
gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabın ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. 
Ba︎vuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde ︎şirketimiz gereğini yerine getirip ayrıca bilgi verecektir. 
Ba︎vurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde ba ︎vuruya cevap verilmemesi 
hâllerinde; ︎İlgili Kişi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhalde ba ︎vuru tarihinden itibaren altmış gün 
içinde Kurula ︎şikayette bulunma hakkında sahiptir. 
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