
CEYLAN-KARAVİL ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. 

AYDINLATMA METNİ VE ÇEREZ POLİTİKASI 

1. Giriş 

Web sitemiz, www.ceylankaravilpark.com (Bundan böyle “site”olarak anılacaktır.) 

çerezleri ve diğer benzer teknolojileri (Bundan böyle “çerezler” olarak anılacaktır) 

kullanmaktadır.  Çerezler, etkileşimde olduğumuz üçüncü taraflardan da gelebilir. Bu 

dokümanda size çerez kullanımımız ile ilgili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin korunması 

Kanunu (KVKK) kapsamında detaylı bilgi vereceğiz.  

 

2. Çerez Nedir? 

Çerez, bu web sitesinin sayfalarıyla birlikte gönderilen ve tarayıcınız tarafından 

bilgisayarınızın sabit sürücüsünde veya başka bir cihazda saklanan küçük, basit bir dosyadır. 

Burada saklanan bilgiler bir sonraki ziyaret sırasında sunucularımıza veya ilgili üçüncü 

tarafların sunucularına iletilebilir. 

 

3. Açık Rıza 

Web sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde, size çerezler hakkında bir açıklama içeren 

pencere göstereceğiz. “Çerez Aydınlatma Metni” Düğmesini tıkladığınızda, burada 

açıklandığı gibi, açılır pencerede seçtiğiniz çerezlerin ve eklentilerin kategorilerini 

inceleyebilirsiniz. Çerez kullanımını tarayıcınız üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz, 

ancak web sitemizin çalışması için gerekli zorunlu çerezler etkili olmaya devam 

edecektir. Eğer bunu da istemiyorsanız siteyi ziyareti sonlandırmalısınız.  

 

4. Çerezler 

4.1 Zorunlu Çerezler: 

 

Bazı çerezler, web sitesinin belirli bölümlerinin düzgün çalışmasını ve kullanıcı 

tercihlerinizin bilinmesini sağlar. İşlevsel çerezler yerleştirerek web sitemizi ziyaret etmenizi 

kolaylaştırıyoruz.  Bu çerezleri açık rızaya gerek duymaksızın Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu 5/2-e ve f uyarınca; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması 

için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak kullanıyoruz.   

 

4.2.  İsteğe Bağlı Çerezler: 

 

Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın 

artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. 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. İsteğe bağlıbu çerezleri yerleştirmek için açık rızanıza gerek duyuyoruz. 

 

5. Çerezleri Devre Dışı Bırakma 

İnternet tarayıcınızı çerezleri otomatik veya manuel olarak silmek için 

kullanabilirsiniz. Ayrıca belirli çerezlerin yerleştirilemeyeceğini de belirtebilirsiniz. Başka bir 

seçenek, internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek her çerez yerleştirildiğinde bir mesaj 

http://www.ceylankaravilpark.com/


almanızı sağlamaktır. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın Yardım 

bölümündeki talimatlara bakın. Tüm çerezler devre dışı bırakılırsa web sitemizin düzgün 

çalışmayabileceğini lütfen unutmayın.  

6. Haklarınız 

Veri Sorumlusunun verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel 

verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ilgili kişinin 

haklarını düzenleyen 11. maddesindesayılan haklara sahipsiniz. 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, 

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Veri Sorumlusu 

şirketimizin aşağıda belirtilen fiziki adresine  yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği 

elektronik posta adresi üzerinden  elektronik posta adresimize iletebilirsiniz. Ayrıca Çerez 

Aydınlatma Metni ve bu bildirimle ilgili sorularınız ve / veya yorumlarınız için aşağıdaki 

iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

Veri Sorumlusu Bilgileri 

Ceylan-Karavil Alışveriş Merkezleri Turizm Ve Ticaret A.Ş.   

Adres  : Fırat Mh. Şanlıurfa Karayolu 5. Km. / Yenihal Kavşağı No:130 Kayapınar / 

DİYARBAKIR 

Telefon : 0412 290 24 00 

E-posta : info@ceylankaravilpark.com.tr 
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