
İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ 

ORKA AHŞAP VE YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. (“ORKA BANYO”) (Bundan sonra “Şirket”) olarak, 

internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 

ilgili sair mevzuatına (“KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi için azami hassasiyeti göstermekte ve 

internet sitemiz aracılığıyla çerez kullanmakta olduğumuzu belirtmek isteriz. 

İşbu Çerez Politikasının amacı, tarafımızca işletilmekte olan https://orkabanyo.com/tr/ internet 

sitesinin (“Site”) Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından ziyaret edilmesi ile elde 

edilen çerezlerin, türleri ve kullanım amaçları hakkında ilgili sizleri bilgilendirmektir.  

Çerez Nedir?  

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda (“cihaz”) 
saklanan söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan çoğunlukla harf veya sayılardan oluşan 
küçük metin dosyalarıdır. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında teknik olarak kullanımı zorunlu asgari 
çerezler internet sitesinden istifade edebilmeniz ve bu doğrultuda hakkın kullanılması hukuki sebebine, 
diğer çerezler ise açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan 
kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 
kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir. 

Hangi Çerezlerin Hangi Amaçlar İle Kullanıldığı ve Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla 
Aktarılabileceği  

ORKA BANYO olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel 
verilerinizi KVK Mevzuatına uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla 
işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:  

– Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek: Örneğin, oturum açan üyelerin 
Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.  

– Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak: Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı 
sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans 
ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.  

– Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak: Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf 
sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki 
ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması. 

– Pazarlama izniniz dikkatinde size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri 
sunmak: Site’nin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amaçlarıyla, Site 
üzerinde gezinme bilgilerinizin ve/veya Site üzerindeki kullanım geçmişinizin izlenebilmesi, 
tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla geçmiş işlemlerinizin depolanması. 

Hangi Çerez Türleri Kullanılmaktadır?  

Sitemizde birinci taraf (parti) çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen)  ve üçüncü taraf 
(parti) çerezler (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. 
Aşağıda Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz: 

https://orkabanyo.com/tr/


• Birinci Taraf (Parti) Çerezleri: Ziyaretçisi olunan internet sitesi tarafından tanımlanan ve 
saklanan, sadece bu site tarafından okunabilen çerezlerdir. Site, adres çubuğunda gösterilir. 
Bu çerezler, web sitesi sahiplerinin analiz verilerini toplamasına, dil ayarlarının hatırlamasına ve 
iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayan diğer yararlı işlevleri gerçekleştirmesine olanak tanır. Site ana 
bilgisayarı, çerezin topladığı (aldığı) verileri görebilir. Birinci taraf çerezleri, ziyaret edilen internet 
sitesi dışında başka bir internet sitesindeki etkinliği izlemek için kullanılamaz. Bu tür çerezler, 
oturum açma kimlik bilgileri, alışveriş sepetine koyduğunuz öğeler veya tercih ettiğiniz dil 
seçenekleri gibi bilgileri içerir. 

 
 

• Üçüncü Taraf (Parti) Çerezleri: Üçüncü taraf çerezleri ziyaret ettiğiniz internet sitesi dışında farklı 
hizmetler için kullanılan diğer organizasyonlar tarafından tanımlanır. Örneğin, harici veri analizi 
hizmetleri ve bu hizmeti sunan tedarikçiler, neyin popüler olup neyin olmadığını raporlamak 
üzere site sahibi adına çerezleri tanımlarlar. Gezmekte olduğunuz web sitesi ayrıca farklı 
sitelerden gömülmüş içerikler gibi içeriklere de sahip olabilir ve bu siteler kendi çerezlerini 
tanımlayabilirler. 
Üçüncü taraf çerezlerine, üçüncü taraf sunucunun kodunu yükleyen tüm web sitelerinden 
erişilebilir. Çevrimiçi reklamcılık bu tür çerezlerin en yaygın kullanımıdır. Reklamverenler, reklam 
görüntüleyebilen bir sayfaya etiket ekleyerek, kullanıcıları (veya cihazları) ziyaret ettikleri web 
sitelerinin çoğunda izleyebilirler. 

 

• Oturum Çerezleri: Bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulan ve ziyaret süreniz 
boyunca kullanılan, tarayıcı penceresi kapatılana kadar geçerli olan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin 
amacı, ziyaretinizin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır. Örneğin, birden fazla sayfadan oluşan 
çevrimiçi formların doldurulmasını sağlar. 

 

• Kalıcı Çerezler: Bir internet sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur, kullanım ömrüne bağlı olarak son 
kullanım tarihine kadar geçerliliğini korur veya siz silinceye kadar sabit diskinizde kalır. Bu tür 
çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak site işlevselliğini arttırmaktır. 
Örneğin, ziyaretçi tercihlerini hatırlayarak, iletilecek içeriğin bu tercihler doğrultusunda 

belirlenmesi veya parolanızı kaydederek web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasının 
sağlanması, böylece kullanıcının her ziyaretinde birden fazla kez parola girme zahmetinden 
kurtarılması, web sitesini daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayarak tanıması gibi. 

 

KULLANIM AMACINA GÖRE ÇEREZLER: 

• Zorunlu Çerezler: Bu çerezler web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde 
kapatılamaz. Genellikle yalnızca sizin tarafınızdan yapılan ve gizlilik tercihlerinizi belirleme, giriş 
yapma veya formları doldurma gibi hizmet taleplerine karşılık gelen eylemlere yanıt olarak 
ayarlanır. Tarayıcınızı sizi bu çerezler hakkında engelleyecek veya uyaracak şekilde 
ayarlayabilirsiniz, ancak sitenin bazı bölümleri çalışmayacaktır. Bu çerezler herhangi bir kişisel 
olarak tanımlanabilir bilgi depolamaz. 

 
 

Çerez Açıklama 

PHPSESSID Bu çerez PHP uygulamalarına özgüdür. Çerez, web sitesinde kullanıcı 
oturumunu yönetmek amacıyla bir kullanıcının benzersiz oturum kimliğini 



depolamak ve tanımlamak için kullanılır. Çerez bir oturum çerezidir ve tüm 
tarayıcı pencereleri kapatıldığında silinir. 

SERVERID Genellikle yük dengeleme için kullanılır. Son sayfayı tarayıcıya teslim eden 
sunucuyu tanımlar. HAProxy Load Balancer yazılımı ile ilişkilidir. 
 

 
 

• Analitik Çerezler: Bu çerezler ziyaretleri ve trafik kaynaklarını saymamıza olanak tanır. Böylece 
sitemizin performansını ölçebilir ve iyileştirebiliriz. Hangi sayfaların en popüler veya en az popüler 
olduğunu bilmemize yardımcı olurlar ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiğini görürler. Bu 
çerezlerin topladığı tüm bilgiler, ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermez ve 
bu nedenle anonimdir. Bu çerezlere izin vermezseniz, sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilmeyiz. 

 
 

Çerez Açıklama 

__stid Çerez ShareThis tarafından ayarlanır. Çerez, site analizlerinde ziyaret edilen 
sayfaları, harcanan süreyi vb. belirlemek için kullanılır. 
 

_ga Bu çerez Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez ziyaretçi, oturum, 
kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analiz raporu için site kullanımını 
takip etmek üzere kullanılır. Çerezler bilgileri anonim olarak saklar ve 
benzersiz ziyaretçileri tanımlamak için rastgele oluşturulmuş bir sayı atar. 
 

_gid Bu çerez Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçilerin bir web 
sitesini nasıl kullandığına dair bilgileri depolamak için kullanılır ve sitenin nasıl 
çalıştığına ilişkin bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olur. Ziyaretçilerin 
sayısı, nereden geldikleri kaynak ve sayfalar anonim bir şekilde toplanmıştır. 
 

 
 
 

• Performans Çerezleri: Bir sitenin ziyaretçi tarafından ne şekilde kullanıldığı, örneğin en sık hangi 
sayfalara girdiği, hata mesajları görüntülenip görüntülenmediği hakkında bilgileri toplayan 
çerezlerdir. Bu çerezler başka bilgileri depolamazlar. Sadece kullanıcı dostu özelliğini arttırmak ve 
web sitelerini özellikle bireysel kullanıcıya uyarlamak için kullanılırlar. Bu bilgiler sadece anonim 
şekilde depolanır. 

 
 

Çerez Açıklama 

_gat Bu çerezler, Google Universal Analytics (Google Trafik Analizi) tarafından, 
yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlamak amacıyla istek oranını 
düşürmek üzere yüklenir. 
 

 
 

• Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Hedefleme ve reklam çerezleri, sizi ilgilendiren ilgili konulara 
göre size reklam görüntülemek amacıyla cihazınızdan, sizden bilgi toplamak üzere özel olarak 
tasarlanmıştır. Reklamverenler bu çerezleri, web sitesi operatörünün izniyle bir web sitesine 



yerleştirir. Çerezlerin sizden topladığı bilgiler, reklamlarının performansını ölçmek için diğer 
reklamverenlerle paylaşılabilir. Ayrıca, çerezleri hedeflemenin ve reklam yayınlamanın başka bir 
amacı, birçok web sitesinde yer alabilecek reklamların performansı hakkında istatistik toplamak 
için web sitesini ziyaret edenlerden kullanıcı profilleri oluşturmaktır. 
Bu çerezler neredeyse her zaman üçüncü taraf, kalıcı çerezlerdir. Bu, çerezlerin kullanıcıyı diğer 
web sitelerini ziyaret ettikleri sırada takip edebileceği anlamına gelir. Bazen, reklam çerezlerinin 
bulunduğu site reklamları görüntülemez, ancak siteden ayrıldıktan sonra bile başka yerlerde 
reklamı olan kullanıcıları hedefleyebilir. Hedefleme ve reklam çerezlerine örnek olarak, web 
üzerindeki kullanıcılara sosyal medya platformlarında reklam sağlamak için sitelere yerleştirilen 
sosyal medya çerezleri verilebilir. 

 
 

Çerez Açıklama 

mako_uid Bu çerez ps.eyeota.net alan adı altında ayarlanmıştır. Çerezler, kullanıcıların 
web sitesinde ziyaret ettiği sayfalar gibi ziyaretleri hakkında veri toplamak 
için kullanılır. Veriler, kullanıcıların ilgi alanları ve demografik özellikleri 
açısından bir profil oluşturmak için kullanılır. Bu veriler hedefli reklamcılık ve 
pazarlama için kullanılır. 
 

• EE 

• ud 

Bu çerezler exelator.com tarafından ayarlanır. Çerezler, kullanıcıların web 
sitesini ziyaretiyle ilgili bilgileri depolamak için kullanılır. Veriler, ziyaretlerin 
sayısını, web sitesinde geçirilen ortalama süreyi ve yüklenen sayfaları içerir. 
Bu bilgiler, kullanıcılara özelleştirilmiş ve hedeflenmiş reklamlar sağlamak için 
kullanılır. 
 

• _cc_dc 

• _cc_id 

• _cc_cc 

• _cc_aud 

Çerez crwdcntrl.net tarafından ayarlanır. Çerezin amacı, web sitesinin 
ziyaretçileri hakkında isimsiz bir şekilde istatistiksel bilgi toplamaktır. 
Toplanan veriler ziyaret sayısını, web sitesinde geçirilen ortalama süreyi ve 
hangi sayfaların yüklendiğini içerir. Bu veriler daha sonra kitleleri coğrafi 
konuma, demografik ve kullanıcı ilgisine uygun içerik sağlayarak ve hedefli 
reklamcılık reklamverenleri için segmentlere ayırmak amacıyla kullanılır. 
 

__stidv 
 

Bu çerez ShareThis tarafından ayarlanır. ShareThis, site sahiplerinin 
sayfalarına veya diğer içeriklerine yerleştirdikleri, ziyaretçilerin sosyal 
ağlardaki içerikle bağlantı oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan web 
widget'ları sağlar. Ayrıca, reklamverenlere ve pazarlamacılara hedefli, 
davranışsal reklamcılık için profil bilgileri sağlamak amacıyla toplanan verileri 
kullanırlar. 
 

pxcelPage_c010_B 
 

Bu çerez ShareThis tarafından ayarlanır. Bu çerezler, sizinle ve ilgi 
alanlarınızla daha alakalı reklamlar sunmak için kullanılır. Ayrıca, bir reklamı 
görme sayısını sınırlamak ve reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek için 
kullanılır. Genellikle web sitesi operatörünün izniyle reklam ağları tarafından 
yerleştirilirler. Bir web sitesini ziyaret ettiğinizi ve bu bilgilerin reklamverenler 
gibi diğer kuruluşlarla paylaşıldığını hatırlarlar. Çoğu zaman hedefleme veya 
reklam çerezleri diğer kuruluş tarafından sağlanan site işlevselliğine bağlanır. 
 

 
 
 



Çerez Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?  

Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir; tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek 
çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. 

Tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde, Sitemizi kullanmaya devam 
edebilirsiniz; ancak, Site’nin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir, kullanıcı 
deneyiminizin kalitesi düşebilir.  

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/privacy/ 

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

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin,   

• işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

• 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,  

• KVKK 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,  

• işlenen 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  

haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.  
 
Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda 
belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,  

• “İkitelli OSB Mahallesi MASKO 2B Blok - Sokak No: 18/18 Başakşehir / İSTANBUL” adresindeki 

Şirketimize bizzat gelerek, 

• orkaahsap@hs02.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr%20TR
mailto:orkaahsap@hs02.kep.tr


• kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı 

ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 

•  güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve 

sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 

kvkk@orkabanyo.com.tr adresine elektronik posta göndererek  

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.  

 

mailto:kvkk@orkabanyo.com.tr

