
https://www.dkgrup.com Sitesi Çerez Politikası 

Son güncelleme tarihi: [•]/[•]/[[•] 

Murat  Lastik  Ve  Petrol  Ürünleri  Nakliye  Sanayi  Ve  Ticaret  Limited  Şirketi (“Şirket”) olarak,
https://www.dkgrup.com   adlı  internet  sitesini  (“Site”)  ziyaretleriniz  sırasında  sizlerin  deneyiminizi
geliştirmek için  çerezler, pikseller, gifler  gibi  bazı  teknolojilerden (“çerezler”)  faydalanmaktayız.  Bu
teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere
tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu  Çerez  Politikası’nın  amacı,  tarafımızca  işletilmekte  olan  Site’nin  işletilmesi  sırasında  Site
kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri  (“Veri  Öznesi”)  tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen
kişisel  verilerin  işlenmesine  ilişkin  olarak  sizlere  bilgi  vermektir.  İşbu  metinde  sitemizde  hangi
amaçlarla  hangi  tür  çerezleri  kullandığımızı  ve  bu  çerezleri  nasıl  kontrol  edebileceğinizi  sizlere
açıklamak istiyoruz. 

Güncel politika üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık
mecrada  yayınlanmakla  birlikte  yürürlük  kazanacaktır.  Son  güncelleme  tarihini  metnin  başında
bulabilirsiniz.

Kişisel  verilerinizin  Şirket  tarafından  işlenme  hakkında  daha  detaylı  bilgi  için
https://www.dkgrup.com/Content/sozlesmeler/G
%C3%BCncel_Murat_Lastik_Ki%C5%9Fisel_Veri_Politikas%C4%B1.pdf
adresinde yer alan Murat Lastik Ve Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz.  

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Çerezler, tarayıcınızın bilgisayarınıza veya cihazınıza yerleştirdiği küçük veri dosyalarıdır. Çerezler, bir
web sunucusunun, kayıt tutma ve diğer amaçlar için bir bilgisayara veya cihaza veri aktarmasına izin
verir.  Çerezler,  bir  web  sitesinin  daha  kullanıcı  dostu  bir  deneyim  sunmasına  yardımcı  olabilir.
Çerezlerin kendisi bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan hiçbir bilgiyi toplayamaz.

Aşağıda  sitemizde  kullandığımız  farklı  türdeki  çerezleri  bulabilirsiniz.  Sitemizde  hem  birinci  parti
çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz
site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. 

Zorunlu  Çerezler:  Belli  çerezlerin  kullanımı  sitemizin  doğru  biçimde  çalışması  için  zorunludur.
Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan
diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. 

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 veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.

Sosyal  Medya  Çerezleri:  Bu  çerezler  sizlerin  sosyal  medya  kullanımlarınız  hakkında  bilgilerin
toplanmasını  sağlar.  Örneğin  Kişiselleştirilmiş  reklamlar  oluşturulması  ya  da  market  araştırmaları
yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

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. 

Hedefleme veya reklam çerezleri:  Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki  mecralarda ürün ve
hizmet  tanıtımını  yapmak  için  çerezler  kullanıyoruz.  Ayrıca  bazı  iş  ortaklarımızla  sizlere  sitemiz
dahilinde  veya  dışında  reklam  ve  tanıtım  yapmak  için  iş  birliğine  gidebiliriz.  Örneğin,  sitemizde
gördüğünüz  bir  reklama  tıklayıp  tıklamadığınızı,  eğer  reklam  ilginizi  çektikten  sonra  o  reklam
yönlendirdiği  sitedeki  hizmetten  faydalanıp  faydalanmadığınızı  takip  etmek  için  çerezler
kullanılabilmektedir. 

https://www.dkgrup.com/
https://www.dkgrup.com/Content/sozlesmeler/G%C3%BCncel_Murat_Lastik_Ki%C5%9Fisel_Veri_Politikas%C4%B1.pdf
https://www.dkgrup.com/Content/sozlesmeler/G%C3%BCncel_Murat_Lastik_Ki%C5%9Fisel_Veri_Politikas%C4%B1.pdf


Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. 

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-
settings-on-browser

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
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

MozillaFirefox 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?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri özneleri, 
 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, 

 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 sahiptir. 

Yukarıda belirtilen taleplerinizi  www.dkgrup.com/kvkk linkinde yer  alan başvuru formunu doldurarak
veya  Veri  Sorumlusuna  Başvuru  Usul  ve  Esasları  Hakkında  Tebliğ  uyarınca  hazırlayarak  Şeker
Mah.Celalettin  Cad.No:86/C  Kocasinan  /  KAYSERİ adresimiz  üzerinden  Şirketimize  iletebilirsiniz.
Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. 
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