
Marquon Digital Çerez Politikası

Büşra Nur Yılmaz Marquon Digital (“Marquon”) olarak “www.marquon.com” sitesinin sahipleriyiz ve işbu
Çerez Politikası (kısaca “Çerez Politikası” olarak anılacaktır) websitemizde kullandığımız çerez (“cookie”)
türleri, çerezlerin neden kullanıldıkları ve bu çerezlerin yönetilmesi hakkında sizleri aydınlatmak için
sunmaktayız.

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu
sıfatıyla Marquon tarafından hazırlanmıştır.

Websitemizde kullandığımız Zorunlu Çerezler haricindeki çerezler için, sizlerin açık rızaları alınmakta ve
istediğiniz zaman rızanızı değiştirebilme olanağı tanınmaktadır. Çerez yönetim paneli üzerinden websitemizde
kullanılan çerez çeşitlerini görebilir ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı”
seçenekleri ile tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Yine bu panel üzerinden tercihlerinizi her zaman
değiştirebilirsiniz.

Ayrıca Çerez Politikası’nda yer alan ve tarayıcıların çerez ayarlarını gösteren bölümden ilgili tarayıcının çerez
düzenleme sayfasına ulaşarak dilediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz.

1. Tanımlar
1.1. Çerez : Ziyaret edilen bir web sayfası tarafından

bilgisayarınızda depolanan bilgilere ait verilerdir. Çerez kullanmamayı tercih etmeniz
durumunda çerezlerin kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakmak
için Gizlilik ve Çerez Yönetimi maddesine bakabilirsiniz.

1.2. Çerez Türleri : Hizmet ettiği amaca göre, verinin saklı
tutulduğu süreye göre ve oluştukları kaynaklarına göre sınıflandırılabilmektedir.

1.3. Kullanım Amacına Göre Çerezler : Çerezin kullanılma amacına göre; zorunlu
çerezler, tercih/işlevsellik çerezleri, istatistik/performans çerezleri ve pazarlama/hedefleme
çerezleri bulunabilmektedir.

1.4. Zorunlu Çerezler : Kesin gerekli/zorunlu çerezler, web sitesinde
gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özellikler için kullanılmaktadır.
Websitemizi uygun biçimde ve dilde görüntülemenize yardımcı olacak çerezler
kullanmaktayız.

1.5. Tercih/İşlev Çerezleri : Websitemizde geçmişte yapılan seçimlerin
hatırlanmasını sağlar. Üyelik girişi benzeri bilgilerin kaydedilmesine onay verilmesi gibi.

1.6. İstatistik/Performans Çerezleri : Websitesimizin kullanımına ilişkin anonim ve
istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile sizlerin websitesimizi nasıl
kullandığınız, ziyaret ettiğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim
hale getirilen istatistik çerezleri, websitesimiz kullanıcısını tanımlamak için
kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, websitesimizi daha işlevsel hale getirmektir.

1.7. Reklam ve Pazarlama Amaçlı Çerezler : İnternet ortamında kullanıcıların çevrimiçi
hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet
ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesini hedefleyen çerezlerdir.

1.8. Kullanım Sürelerine Göre Çerezler : Websitemizde tutulan çerezler, oturum çerezleri
ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılmaktadır.

1.9. Oturum Çerezleri : Sizlerin tarayıcıyı kapatmanız veya oturumu
sona erdirmenize kadar depolanabilecek verilerin kısa süreli depolanmasını sağlayan
çerezlerdir. Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.

1.10. Kalıcı Çerezler : Çerezin sizin tarafınızdan silinme tarihine kadar
veya çerez için belirli son kullanım tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir.
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1.11. Kaynaklarına Göre Çerezler : Çerezler, cihaza hangi kaynaktan yerleştiklerine
göre ikiye ayrılır. Birinci taraf çerezler doğrudan ziyaret edilen websitesinden kaynaklı,
üçüncü taraf çerezler ise reklam veya bağlantı veren websitelerinden kaynaklanmaktadır.

2. https://marquon.com Websitemizde Kullanılan Çerezler

Çerez İsmi Çerez Amacı Çerez Tipi Çerez Saklama Süresi

_ga Kullanıcıları, rastgele oluşturulmuş
bir sayıyı müşteri tanımlayıcısı
olarak atayarak, ayırt etmek
amacıyla kullanılmaktadır.

Oturum Çerezi,
Birinci Taraf Çerez,
Performans Çerezi

2 Yıl

_gid Ziyaret edilen her bir sayfa
özelinde benzersiz bir değer
atamak amacıyla kullanılmaktadır.

Oturum Çerezi,
Birinci Taraf Çerez,
Performans Çerezi

24 saat

_lscache_vary Site performansını yükseltici
aksiyonların alınmasını sağlayan
cache eklentisinden kaynaklanan
çerezdir.

Kalıcı Çerez, Birinci
Taraf Çerez, Zorunlu
Çerez

Süresiz

pll_language Dil ayarlarını hatırlamaya yarayan
çerezdir.

Kalıcı Çerez, Birinci
Taraf Çerez, Zorunlu
Çerez

Süresiz

_gat_gtag_UA_2
35362865_1

Bu tanımlama bilgisi, Google
Universal Analytics tarafından
kullanıcı ziyaretinin amacını
değerlendirmek için kullanılır ve
websitesi yöneticileri için web
sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar
oluşturur ve müşteri deneyimini
iyileştirmeyi amaçlar.

Kalıcı Çerez, Birinci
Taraf Çerez,
Performans Çerezi

1 dakika

Oturum
Depolama

Tarayıcının kapatılması veya
oturumun sona erdirilmesine kadar
depolanabilecek verilerin kısa
süreli depolanmasını sağlayan
çerezlerdir. Oturumun
sürekliliğinin sağlanması amacıyla
kullanılır.

Oturum Çerezi (Geçici
Çerez), Birinci Taraf
Çerez, Tercih Çerezi

Tarayıcının kapatılması
veya oturumun sona
erdirilmesine kadar.

__cfruid Güvenilir web sitesi trafiğini
belirlemek için CloudFlare hizmeti
tarafından oluşturulur. Web
uygulamasındaki herhangi bir
kullanıcı kimliğine karşılık gelmez
ve tanımlayıcı kişisel verileri
saklamaz.

Kalıcı Çerez, Birinci
Taraf Çerez, Zorunlu
Çerez

1 Ay

__cf_bm Şu anda özel beta sürümünde olan
Cloudflare Bot Management'ı
desteklemek için gerekli bir
tanımlama bilgisidir.

Kalıcı Çerez, Birinci
Taraf Çerez, Zorunlu
Çerez

30 Dakika
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OptanonConsent OneTrust'un tanımlama bilgisi
uyumluluğu çözümü tarafından
ayarlanır. Sitenin kullandığı çerez
kategorileri ve ziyaretçilerin her bir
kategorinin kullanımına izin verip
vermediği hakkında bilgi
depolamaktadır. Site ziyaretçisini
tanımlayabilecek hiçbir bilgi
içermez

Birinci Taraf Çerez,
Zorunlu Çerez

1 Yıl

3. Gizlilik ve Çerez Yönetimi
3.1. Websitemize giriş yaptığınız andan başlayarak, iletişim formunu kullanmanız da dahil olmak

üzere, siteden ayrılmanız ile son bulan süreç içerisinde bahsetmiş olduğumuz verilerin çerezler
aracılığıyla işlendiği konusunda aydınlatma sağladık. İsterseniz websitemizin kullandığı
çerezleri engelleyerek kişisel verilerinizin işlenmesini ve/veya depolanmasını
engelleyebilirsiniz.

3.2.

İnternet Tarayıcısı Çerez Engelleme Yöntemi

Google Chrome Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan,
“Kilit İşareti”ni tıklayarak “Çerezler”
sekmesinden çerezlere izin verebilir veya
engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer (Microsoft Edge) Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan
“Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesine
tıklayarak “İzin Ver” veya “İzin Verme”
şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan
“Menüyü Aç” sekmesinin ardından
“Seçenekler” görselini tıklayarak ve
“Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak
çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde
“Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden
çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden
“Safari” sekmesini seçerek “Gizlilik ve
Güvenlik” bölümünden tüm çerez
yönetiminizi yapabilirsiniz.

4. Kişisel Verilerinizin Kullanımı İle İlgili Haklarınız
4.1. Kişisel verilerinizin kullanımı ile ilgili olarak Marquon’a başvurarak kendinizle ilgili;

4.1.1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
4.1.2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
4.1.3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,
4.1.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
4.1.5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme,
4.1.6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde

kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
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4.1.7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen işlemlerin
bildirilmesini isteme,

4.1.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına durumunda itiraz etme,

4.1.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

4.2. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin verdiğiniz onayı dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
Bunun için kvkk@marquon.com e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçerek talebinizi
ve genel olarak Çerez Politikası ile ilgili her türlü sorununuzu iletebilirsiniz.

4.3. Özel nitelikli kişisel verilerinizi verilen hizmet için gerekli olması veya yasal
yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması halinde ancak sizin tarafınızdan
sağlandığı sürece ve açık rızanız ile toplamaktayız. Bunun dışında özel nitelikli kişisel
verilerinizi açık rızanız olmadan hiçbir şekilde toplamamaktayız.

4.4. Marquon olarak websitemiz yurt dışında yerleşik birtakım şirketler vasıtasıyla çerezler
kullanmaktadır ve bu çerezler aracılığıyla yurt dışına veri aktarımı faaliyeti
gerçekleştirmektedir. Kişisel verilerinizin aktarıldığı kişi/kişilerin yurt dışında bulunması
halinde ayrıca açık rızanızı alacağımızı ve bu aktarımı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
madde 9’a uygun olarak yapacağımızı belirtmekteyiz.

5. Üçüncü Taraf Websitelerine Bağlantı Vermemiz Durumunda
5.1. İşbu Çerez Politikası’nda belirttiğimiz tüm hususlar kendi websitemiz adına geçerli olup,

üçüncü taraf websitelerine bağlantı verdiğimiz durumlarda bu sitelerin çerez türleri, çerezleri
neden kullandıkları ve bu çerezlerin yönetilmesi hakkında belirledikleri usul ve esaslar için
üçüncü taraf sitelerin kendi çerez politikası metinlerini incelemenizi tavsiye etmekteyiz.

5. İletişim ve Başvuru
5.1. İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz

olması durumunda; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile
öngörülen asgari koşulları sağlayan talebinizi; kvkk@marquon.com e-mail adresimize
sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya
Topselvi Mah. Topselvi Cad. No:95/56 Dap Teras Kule:2 Kartal/İstanbul adresimize yazılı
olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Veri
Sorumlusu olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde
ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

5.2. Veri sorumlusu olarak bize aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz;
Adres : Topselvi Mah. Topselvi Cad. No:95/56 Dap Teras Kule:2 Kartal/İstanbul
E-posta : kvkk@marquon.com
Telefon : 0 216 706 75 06
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