
 Çerez Politikası

Bu Politika Yurtsan Otomotiv Metalurji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (Kanun) onuncu maddesi ile Aydınlatma 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
kapsamında çerez kullanım esaslarına ilişkin olarak kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla 
hazırlanmıştır.

Bu Çerez Politikası ile web sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi 
aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, hangi 
amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz 
hususlarını sizlerle paylaşmaktayız. 

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık
 rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. 
Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, web sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini 
görebilmekte ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” 
seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar 
tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler. 

1-      Çerez Türleri

Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılabilmektedir. 
Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, oturumun sürekliliğinin sağlanması 
amacıyla kullanılmakta olup kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade 
ederken, kalıcı çerezler ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir 
tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. 

 Çerezler ait oldukları alan adına göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili/birinci taraf 
çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır. Ziyaret edilen alan tarafından 
yerleştirilen çerezler ilişkili/birinci taraf çerezleri olarak adlandırılırken, ziyaret edilen farklı 
bir alan tarafından yerleştirilen çerezler ise üçüncü kişi çerezi olarak ifade edilmektedir. 
Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez 
yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur.

2-      Çerezlerin Kullanım Amaçları

Şirket, internet sitesinde kullandığı çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile 
faydalanabilmektedir.

a- Zorunlu Çerezler: 

Şirket internet sitemizin çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci 
taraf çerezler olup oturum süresince kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında 
otomatikman silinmektedirler.  Söz konusu çerezler talep etmiş olduğumuz log-in olma, form 
doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi hizmetlerin yerine getirilebilmesi için 
zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.

Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve 
trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin 



performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Zorunlu çerezleri web sitemizdeki  düzensiz 
davranışları tespit etmek için de kullanmaktayız. 

b- Reklam Amaçlı Kullanımlar : 

Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup 
üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre 
profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır. Şirket’e 
veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi 
alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve 
üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların 
etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç 
kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir. 

c- İşlevsel Çerezler:

 Şirket internet sitesi kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek 
amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini 
ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.

d- Performansa Yönelik Kullanımlar:

 Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın artırılması ve 
ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak, 
kullanıcıların Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl kullandığını 
anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz 
iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir.

3- Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler 

İnternet sitemizin çalışması için gerekli olan zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz 
hizmetinin yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. (Bu hizmetlere  log-in olma, 
form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin 
sayılması ve trafiğin ölçülmesi örnek verilebilir.) Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel 
verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin 
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam ve pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarına göre profilinizin 
çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler 
aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun'un 5'inci maddesinin (1) numaralı fıkrası 
kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek gizlilik 
tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını 
sağlamak amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, 
Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle 
işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır:



 Çerezin İsmi  Çerezin Amacı  Çerez Tipi  Çerezin Saklanma    
          Süresi

 _Secure-3PSIDCC Kullanıcı tercihlerini 
tutmak için kullanılır.

 GOOGLE  365

 SIDCC Google/ Youtube  
güvenlik çerezi

 YOUTUBE  365

__Secure-1PSIDCC C Web sitesi 
seçeneklerini ve 
hizmetlerini kullanmak 
için gerekli olan çerez

 GOOGLE  365

 __Secure3PAPISID Kullanıcı 
profillendirilmesi ve 
reklam hedeflemesi 
için kullanılır.

 GOOGLE  730

    SAPISID Youtube video 
paylaşma çerezi      

  YOUTUBE   1

    APISID Aramalara bağlı 
profillendirme için 
kullanılır.        

  YOUTUBE   730

  __Secure3PSID Kullanıcı 
profillendirilmesi ve 
reklam hedeflemesi 
için kullanılır.      

  GOOGLE   730

  __Secure-1PSID Web sitesi 
ziyaretçisinin ilgi 
alanlarının bir profilini 
oluşturmak için 
hedefleme amacıyla 
kullanılır.            

  GOOGLE   730

  SID Google/Youtube 
güvenlik çerezi           

  YOUTUBE   1

   
__Secure-1PAPISID

Web sitesi 
ziyaretçisinin ilgi 
alanlarının bir profilini 
oluşturmak için 
hedefleme amacıyla 
kullanılır.               

   GOOGLE   730

   HSID  Aramalara bağlı 
profillendirme için 
kullanılır.        

   YOUTUBE   730

   SSID  Google Maps/Youtube 
entegrasyon çerezi   

   YOUTUBE   730

   1P_JAR  Bu çerezler, gömülü 
youtube videoları 
aracılığıyla ayarlanır.    
            

   GOOGLE    AYLIK

    
SEARCH_SAMESITE

Siteler arası istek 
sahteciliği saldırılarına 
karşı bir miktar 
koruma sağlar.              
        

    GOOGLE     6 AY



    NID  Google kullanıcı           
 tercihlerini saklamak    
 için kullanır.               

    GOOGLE     180

    OTZ   Kullanıcı tercihlerinin 
 hatırlanması için           
 kullanılır.                      
    

    GOOGLE     1 AY

    DV  Bu çerezler, hedefli      
 reklam amacıyla           
 kullanılır.                  

    GOOGLE     6 SAAT

4-      Çerezleri Reddetme ve Silme

Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı 
ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Çerez yönetim panelindeki 
butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek ''Ayarları Kaydet'' butonuna 
tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hale getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Diğer bir yöntem olarak tarayıcı ayarları aracılığıyla da kontrol sağlanabilmektedir. Ayarların 
değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı 
bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi 
gerekmektedir.

www.yurtsan.com internet sayfasını kullanarak çerezlerin, bu Çerez Politikası ile uyumlu bir 
şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını 
istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemelisiniz. Ancak önemle belirtmek gerekir ki 
kullandığımız çerezleri devre dışı bırakmak, www.yurtsan.com internet sayfasındaki 
kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, 
internet sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat internet sitesinin tüm işlevlerine 
erişemeyebilirsiniz veya sınırlı bir erişim imkânı ile karşılaşabilirsiniz. İnternet sitesinden 
tam anlamıyla faydalanmak için çerezlere izin vermenizi tavsiye ediyoruz.

5-İlgili Kişilerin Talepleri:

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kanun'un 
11. maddesi kapsamındaki taleplerini, ''Konya OSB T. Ziyaeddin Cad., No:15 
Selçuklu/KONYA adresine yazılı olarak veya e- postasının sistemimizde kayıtlı bulunması 
halinde söz konusu e-posta üzerinden yurtsan@hs03.kep.tr  adresine iletebilmektedirler.


