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Erzurum Ticaret Borsası olarak , https://www.erzurumtb.org.tl web sitemizi (Site) kullanmanız
halinde başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasr Kanunu olmak üzere sair ilgili mevzuat
kapsamındaki yükümlülüklerimiz ve haklarınıza ilişkin bilgilendirme amacıyla iş bu Gizlilik ve

Çerez Politikası'nı (Politika) hazırladık. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin olarak
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politika'mızı (................link) inceleyebilirsiniz.

KişisEL vERiLERiN İşLENMESi AMACI VE HUKUId SEBEPLERİ
Sitemizi ziyaretiniz durumundg elde ettiğimiz kişisel veriler; Eraırum Ticaret Borsasınrn meşru
menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz Kanunun 5 ve 6.maddeleri gereğince kişisel veri işleme şaıtlaıı ve
amaçları kapsamında sınırlı olaıak işlenmektedir. Buna göre;

a) Borsa tarafindan ytirütülen faaliyetlerin gerçekleştiıilmesi için ilgili birimlerimiz taıafından
gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerinin yürütiilmesi,

b) Borsa tarafindan sunulan hizııretlerden başta üyelerimiz olmak iizere, ilgili kişileri
faydalandırmak için gerekli çahşmaların birimlerimiz tarafından yapılınası ve ilgili
süreçlerinin yürütiilrnesi,

c) Borsa tarafindan sunulan üriin ve hizııretlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları
ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan
aktivitelerin planlanması ve icrası

rişisnı, vnniı,nRİN AKTARIM AMAçLARI vE AKTARILDIĞI TARAFLAR
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğultusunda, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile
yetkili özel kurum ve kuruluşlaıa Kanunun 8 ve 9.maddeleri kapsamında.aktarılmaktadır.

KişİsEL vERiLERtN TOPLANMA YöNTEMi vE HUKUKi SEBEBİ
Kimliğinizi belirli ya da beliılenebilir kıları her ttlrlü bilgi "kişisel veri"dir. Sitemizi ziyaret etmeniz
dolayısıyla, kişisel verileriniz Kanun'da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak teknik iletişim
dosyalaıı olan çerezler (cookies) vasıtasryla toplanmaktadır.

VERİ sAIriBi oLARAK HAKIiRINIZ
KVK Kanunu'nun l l. maddesi uyarınca veri sahipleri,

a) Kişisel veri işlenip işIenmediğini öğenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etrrıe,

b) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunlaıın amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğenme,

c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin altarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hilinde bunlann düzeltilmesini isteme ve

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,

e) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hAlinde kişisel verilerin silinmesini veya
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edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
bildirilmesini isteme,

f) lenen verilerin münhasıran otomatii sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine biı sonucun ortaya çftmasına itiraz etme,

g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olaıak işlenmesi sebebiyle zarara uğaması hilinde zaraıın
giderilmesini talep etme haklarına süiptfu.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, ................... linkinden Yeri Sıhibi
Başvuru Forınu'nu dolduraıak Erzurum Ticaret Borsasına iletebilirsiniz. Talebiniz 30 gün içinde
sonuçlandırılarak cevap iletilecektir. Talepler kural olaıak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini
yerine getirmek masraf gerektiriyorsa 'Yeri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ"
7.madde gereğince ücret istenebilecektir,

ÇEREZ KULLAİİIMI VE AMAÇLARI
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri taıafından tarayıcılar aracılığıyla cıhazınıza veya ağ
sunuc$una depolanan küçük metin dosyalarıdu.

Web sitelerimizde kullanrlan üçüncü taıaf çerezleri, temel olarak ıNeb sitesinin nasıl performans
gösterdiğini, web sitemizle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu, hizrnetlerimizi güvende tutmak,

sizinle alakalı reklamlar sunmak ve size daha iyi biı hizrrıet sunmak için kullanılır.

Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimlerinizi hızlandırmaya yardımcı olur.

İntemet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıdaii şekildedir:
a) intemet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri

geliştirmek,
b) intemet Sitesini iyileştirmek ve İrıternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan

özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
c) İntemet Sitesinin, sizin ve Borsamızın hukuki ve ticaıi güvenliğinin teminini sağlamak.

d) Tanıtımfaaliyetlerini gerçekleştirmek

İstediğiniz zaman web sitemizdeki Çerez Bildirimi'ndeki onalınızı değiştirebilir veya geri

çekebilirsiniz.

KULLAI\IILA}İ ÇEREZLER
Sitemizde aşağıdaki çerezler kullanılınaktadır.

a) Birinci Parti Çerezler: Ziyaret eftlğir.ız site tarafından yerle$irilen çerezler.
b) Üçiıncü Parti çerezler: Site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen çerezler.

zorunlu/Teknik Çerezler : sitenin doğu bir şekilde çalışmasını sağlayan çerezlerdir. Örneğin

oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğulama çerezleri, sayfalaı arası geÇiŞlerde oturumun

devamını sağIayan çerezler.
Tercih Çerezleri : Bu çerezler seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan himıetlerin
sizin için kişiselleşmesini sağlar. Ömeğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken

seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı yardımcı oIur. Bu tiir çerezler tercihlerinizi hatırlamak

için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı tiirleri; lntemet

Sitesini kullanım amacın|z gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizleıe özel öneriler sunulması iÇin

kullanılabilmektedir. Katıcı çerezler sayesinde İntemet Sitemizi aynı cihazla tekardan ziyaret etmeniz

durumunda, cihazınızda İntemet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontroI edilir
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n siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğultuda
daha iyi bir hizrııet sunulur.

: Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapma|arı
böylelikle sizlere

Çerezleri
durumunda, bu ttlr çerezler ile ziyaretçinin intemet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site
kulIanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Sosyal Medya Çerezleri : Sosyal medya kullanımız hakkında bilgileri toplar. Kişiselleştirilmiş
reklamlar oluşfurulması için sosyal medya hesaplarınıza ait bilgileri kullanan çerezlerdir.
Performans ve Analiz Çerezleri: Bu çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımrnızı ve
perforrnans analizi yapaıak sizlere verdiğimiz hizırıetleri daha iyi hale getiıebiliyoruz. Ömeğin bu

çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfalan görüntiilediğini, sitemizin gerektiği gibi
çalışıp çahşmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.
Analitik ÇerezIer : Analitik çerezler ile intemet sitesini ziyaret edenlerin sayıları,
intemet sitesinde görüntiilenen sayfaların tespiti, intemet sitesi ziyaret saatleri, intemet sitesi sayfalan
kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların ürelimini sağlayan çerezlerdir.
Hedefleme veya reklam çerezleri: Üriiıı veya hizmet tanıtımı yapmak için kullanılan çerezlerdir. Bu
çerezler kapsamında sizlere reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz.
Flash Çerezleri : İntemet sitesinde yer alan görtintü veya ses içeriklerini
etkinleştirmek için kullanılan çerez tirrleridir.

Çerez İsmi Çerezin Amacı Çerez Tipi Çerez Siiıresi

ÇEREZ TERCİHınnixİ NASIL KoNTROL EDEBiLiRİM?
Çerezlerin kullarumı sizin tercihinize bağlıdır. Ancak sitenin çalışması için Zorunlu çerezlerin
kullarulması gereklidir. Bir kısım çerezleri kapatmanrz halinde sitenin çalrşmayabileceğini
hatflatmak isteriz.

Çerez tercihlerinizi tarayıcı ayarlannrzı değiştirerek yönetebilirsiniz. Bu hususta ilişkin
https://www. ookies,ors adlesinden aynntılı bilgi alabilirsiniz. Aynca aşağıdaki tablo1u
lncc bilirsiniz.
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http: / / www.adobe.com/ uk/ privacv/ opt-out.htrnl
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Google
Adwords

Google
Analytics
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httos:/ /help.aol.com/articles/ restore-securi§-settings-and-enable-cookie.
settings-on-bıowser

https:/ / support.qoogle.com/ ads / answer/ 2662922?hl=en

https:/ ,/ ttıt-:ıls.google.com/ cllpage / gtroptout
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http: / / support.mozilla.com/en-US/ kblCookiesMozillaIirefox

http; / /www.opera.com/ browseı / tutorials / secujity / privacy /
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