
MURAT   İNŞAAT   TİC.   TUR.   MAD.   LTD.   ŞTİ.   
İNTERNET   SİTESİ   GİZLİLİK   VE   ÇEREZ   POLİTİKASI   

Murat  İnşaat  T�c.  Tur.  Mad.  Ltd.  Şt�.   (“ Murat  İnşaat” )  tarafından  �şlet�len (“www.mal�fe.com.tr”)  web  s�tes�n�  z�yaret               
edenler�n  (“ z�yaretç�” )  k�ş�sel  ver�ler�n�  6698  sayılı  K�ş�sel  Ver�ler�n  Korunması  Kanunu  (“ Kanun” )  uyarınca  �şlemekte               
ve  g�zl�l�ğ�n�  korumaktayız.  Bu  İnternet  S�tes�  G�zl�l�k  ve  Çerez  Pol�t�kası  (“ Pol�t�ka” )  �le  z�yaretç�ler�n  k�ş�sel  ver�ler�n�n                 
�şlenmes�,   çerez   pol�t�kası   ve   �nternet   s�tes�   g�zl�l�k   �lkeler�   bel�rlenmekted�r.     

Çerezler  ( cook�es) ,  küçük  b�lg�ler�  saklayan  küçük  met�n  dosyalarıdır.  Çerezler,  z�yaret  ett�ğ�n�z  �nternet              
s�teler�  tarafından,  tarayıcılar  aracılığıyla  c�hazınıza  veya  ağ  sunucusuna  depolanır.  İnternet  s�tes�  tarayıcınıza              
yüklend�ğ�nde,  çerezler  c�hazınızda  saklanır.  Çerezler,  �nternet  s�tes�n�n  düzgün  çalışmasını,  daha  güvenl�  hale              
get�r�lmes�n�,  daha  �y�  kullanıcı  deney�m�  sunmasını  sağlar.  Oturum  ve  yerel  depolama  alanları  da  çerezlerle                
aynı  amaç  �ç�n  kullanılır.  İnternet  s�tem�zde  çerez  bulunmamakta,  oturum  ve  yerel  depolama  alanları               
çalışmaktadır.   

Web  s�tem�z�n  z�yaretç�ler  tarafından  en  ver�ml�  şek�lde  faydalanılması  �ç�n  çerezler  kullanılmaktadır.  Çerezler  terc�h               
ed�lmemes�  hal�nde tarayıcı  ayarlarından  s�l�neb�l�r  ya  da  engelleneb�l�r.  Ancak  bu  web  s�tem�z�n  performansını  olumsuz               
etk�leyeb�l�r.  Z�yaretç�  tarayıcıdan  çerez ayarlarını  değ�şt�rmed�ğ�  sürece  bu  s�tede  çerez  kullanımını  kabul             
ett�ğ� varsayılır.   

1. K�ş�sel   Ver�ler�n   İşlenme   Amacı  
Web  s�tem�z�  z�yaret  etmen�z  dolayısıyla  elde  ed�len  k�ş�sel  ver�ler�n�z  aşağıda  sıralanan  amaçlarla  Murat  İnşaat                
tarafından   Kanun’un   5.   ve   6.   maddeler�ne   uygun   olarak   �şlenmekted�r:   

● Murat  İnşaat  tarafından  yürütülen  t�car�  faal�yetler�n  yürütülmes�  �ç�n  gerekl�  çalışmaların  yapılması  ve  buna               
bağlı   �ş   süreçler�n�n   gerçekleşt�r�lmes�,   
● Murat  İnşaat  tarafından  sunulan  ürün  ve  h�zmetlerden  �lg�l�  k�ş�ler�  faydalandırmak  �ç�n  gerekl�  çalışmaların               
yapılması   ve   �lg�l�   �ş   süreçler�n�n   gerçekleşt�r�lmes�,   
● Murat  İnşaat  tarafından  sunulan  ürün  ve  h�zmetler�n  �lg�l�  k�ş�ler�n  beğen�,  kullanım  alışkanlıkları  ve               
�ht�yaçlarına   göre   özelleşt�r�lerek   �lg�l�   k�ş�lere   öner�lmes�   ve   tanıtılması.   

2. K�ş�sel   Ver�ler�n   Aktarıldığı   Taraflar   ve   Aktarım   Amacı   
Web  s�tem�z�  z�yaret  etmen�z  dolayısıyla  elde  ed�len  k�ş�sel  ver�ler�n�z,  k�ş�sel  ver�ler�n�z�n  �şlenme  amaçları               
doğrultusunda,  �ş  ortaklarımıza,  tedar�kç�ler�m�ze  kanunen  yetk�l�  kamu  kurumlarına  ve  özel  k�ş�lere  Kanun’un  8.  ve  9.                 
maddeler�nde   bel�rt�len   k�ş�sel   ver�   �şleme   şartları   ve   amaçları   kapsamında   aktarılab�lmekted�r.   

3. K�ş�sel   Ver�ler�n   Toplanma   Yöntem�   
Çerezler,  z�yaret  ed�len  �nternet  s�teler�  tarafından  tarayıcılar  aracılığıyla  c�haza  veya  ağ  sunucusuna  depolanan  küçük                
met�n  dosyalarıdır.  Web  s�tem�z  z�yaret  ed�ld�ğ�nde,  z�yaretç�n�n  �zn�yle  web  s�tem�ze  ek  olarak  google.com,               
facebook.com,   tw�tter.com,   �nstagram.com,   l�nked�n.com,   youtube.com   alanlarına   da   çerezler   uygulanmaktadır.   

4. Çerezler�   Kullanım   Amacı   
Web  s�tem�z  b�r�nc�  ve  üçüncü  taraf  çerezler�  kullanır.  B�r�nc�  taraf  çerezler�  çoğunlukla  web  s�tes�n�n  doğru  şek�lde                  
çalışması  �ç�n  gerekl�d�r,  k�ş�sel  ver�ler�n�z�  tutmazlar.  Üçüncü  taraf  çerezler�,  web  s�tem�z�n  performansını,  etk�leş�m�n�,               
güvenl�ğ�n�,  reklamları  ve  sonucunda  daha  �y�  b�r  h�zmet  sunmak  �ç�n  kullanılır.  Kullanıcı  deney�m�  ve  web  s�tem�zle                  
gelecektek�   etk�leş�mler�   hızlandırmaya   yardımcı   olur.   Bu   kapsamda   çerezler;   

İstat�st�kler:  Bu  çerezler,  web  s�tes�ne  gelen  z�yaretç�  sayısı,  benzers�z  z�yaretç�  sayısı,  web  s�tes�n�n  hang�  sayfalarının                 
z�yaret  ed�ld�ğ�,  z�yaret�n  kaynağı  vb.  b�lg�ler�  depolar.  Bu  ver�ler,  web  s�tes�n�n  ne  kadar  �y�  performans  gösterd�ğ�n�  ve                   
anal�z   etmem�ze   yardımcı   olur.   

Pazarlama:  Web  s�tem�z  reklam  ver�yor.  Bu  çerezler,  s�ze  gösterd�ğ�m�z  reklamları  s�z�n  �ç�n  anlamlı  olacak  şek�lde                 
k�ş�selleşt�rmek  �ç�n  kullanılır.  Bu  çerezler  ayrıca  bu  reklam  kampanyalarının  ver�ml�l�ğ�n�  tak�p  etmem�ze  yardımcı  olur.                
Bu  çerezlerde  depolanan  b�lg�ler,  üçüncü  taraf  reklam  sağlayıcıları  tarafından  s�ze  tarayıcıdak�  d�ğer  web  s�teler�nde                
reklam   göstermek   �ç�n   de   kullanılab�l�r.   

İşlevsel:  Bunlar,  web  s�tem�zdek�  bazı  öneml�  olmayan  �şlevlere  yardımcı  olan  çerezlerd�r.  Bu  �şlevler  arasında  v�deolar                 
g�b�   �çer�k   yerleşt�rme   veya   web   s�tes�ndek�   �çer�kler�   sosyal   medya   platformlarında   paylaşma   yer   alır.   
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Terc�hler:  Bu  çerezler  ayarlarınızı  kaydetmem�ze  ve  d�l  terc�hler�  g�b�  tarama  terc�hler�n�z�  bel�rlemem�ze  yardımcı  olur,                
böylece   web   s�tes�ne   gelecektek�   z�yaretler�n�zde   daha   �y�   ve   ver�ml�   b�r   deney�me   sah�p   olursunuz.   

Tekn�k   olarak   web   s�tem�zde   kullanılan   çerez   türler�   aşağıdak�   tabloda   göster�lmekted�r.   

  
Web   s�tem�zde   çerez   kullanılmasının   başlıca   amaçları   aşağıda   sıralanmaktadır:   

● İnternet   s�tes�n�n   �şlevsell�ğ�n�   ve   performansını   arttırmak   yoluyla   s�zlere   sunulan   h�zmetler�   gel�şt�rmek,   
● İnternet  S�tes�n�  �y�leşt�rmek  ve  İnternet  S�tes�  üzer�nden  yen�  özell�kler  sunmak  ve  sunulan  özell�kler�               
s�zler�n   terc�hler�ne   göre   k�ş�selleşt�rmek,   
● İnternet   S�tes�n�n,   S�z�n   ve   Murat   İnşaat’ın   hukuk�   ve   t�car�   güvenl�ğ�n�n   tem�n�n�   sağlamak.   

5. Çerez   Terc�hler�n�   Kontrol   Etme   
Farklı  tarayıcılar  web  s�teler�  tarafından  kullanılan  çerezler�  engellemek  ve  s�lmek  �ç�n  farklı  yöntemler  sunar.  Çerezler�                 
engellemek  /  s�lmek  �ç�n  tarayıcı  ayarları  değ�şt�r�lmel�d�r.  Tanımlama  b�lg�ler�n�n  nasıl  yönet�leceğ�  ve  s�l�neceğ�               
hakkında  daha  fazla  b�lg�  ed�nmek  �ç�n   www.allaboutcook�es.org  adres�n�  z�yaret  ed�leb�l�r.  Z�yaretç�,  tarayıcı  ayarlarını               
değ�şt�rerek   çerezlere   �l�şk�n   terc�hler�n�   k�ş�selleşt�rme   �mkânına   sah�pt�r.    

6. Ver�   Sah�pler�n�n   Hakları   
Kanunun  “�lg�l�  k�ş�n�n  haklarını  düzenleyen”  11.  maddes�  kapsamındak�  talepler�,  Pol�t�ka’da  düzenlend�ğ�  şek�lde,              
ayrıntısını  http://www.mal�fe.com.tr/k�s�sel-ver�ler�n-korunmas�  adres�nden  ulaşab�leceğ�n�z  Başvuru  Formunu’nu        
Elektroland’a  �leterek  yapab�l�r.   Taleb�n  n�tel�ğ�ne  göre  en  kısa  sürede  ve  en  geç  otuz  gün  �ç�nde  başvuruları  ücrets�z                   
olarak  sonuçlandırılır;  ancak  �şlem�n  ayrıca  b�r  mal�yet  gerekt�rmes�  hal�nde  K�ş�sel  Ver�ler�  Koruma  Kurulu  tarafından                
bel�rlenecek   tar�feye   göre   ücret   talep   ed�leb�l�r.   

7. Pol�t�ka’nın   Yürürlüğü   
Bu  Pol�t�ka  yayınlandığı  tar�hte  yürürlüğe  g�rer.  Pol�t�ka’nın  tümünün  veya  bel�rl�  maddeler�n�n  yen�lenmes�  hal�nde               
Pol�t�ka’nın   yürürlük   tar�h�   rev�ze   ed�l�r.   
  

Murat  İnşaat  K�ş�sel  Ver�ler�n  Korunması  ve  İşlenmes�  Pol�t�kası,  K�ş�sel  Ver�  Saklama  ve  İmha  Pol�t�kası,                
Başvuru   Formu   �ç�n   “www.mal�fe.com.tr”   adres�nden   ulaşab�l�rs�n�z.   
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Oturum   Çerezler�   
(Sess�on   Cook�es)   

Oturum  çerezler�  z�yaretç�ler�m�z�n  web  s�tem�z�  z�yaretler�  süres�nce  kullanılan,          
tarayıcı  kapatıldıktan  sonra  s�l�nen  geç�c�  çerezlerd�r.  Amacı  z�yaret�n�z  süres�nce           
İnternet   S�tes�n�n   düzgün   b�r   b�ç�mde   çalışmasının   tem�n�n�   sağlamaktır.   

Kalıcı   Çerezler   
(Pers�stent   Cook�es)   

Kalıcı  çerezler  web  s�tes�n�n  �şlevsell�ğ�n�  artırmak,  z�yaretç�ler�m�ze  daha  hızlı  ve  �y�             
b�r  h�zmet  sunmak  amacıyla  kullanılan  çerez  türler�d�r.  Bu  tür  çerezler  terc�hler�n�z�             
hatırlamak   �ç�n   kullanılır   ve   tarayıcılar   vasıtasıyla   c�hazınızda   depolanır.   

Tekn�k   Çerezler   
( Techn�cal   Cook�es )   

Tekn�k  çerezler  �le  web  s�tes�n�n  çalışması  sağlanmakta,  �nternet  s�tes�n�n  çalışmayan            
sayfaları   ve   alanları   tesp�t   ed�lmekted�r.   

Otant�kasyon   Çerezler�   
( Authent�cat�on   Cook�es )   

Z�yaretç�ler,  ş�freler�n�  kullanarak  �nternet  s�tes�ne  g�r�ş  yapmaları  durumunda,  z�yaret           
ett�ğ�  her  b�r  sayfada  s�te  kullanıcısı  olduğu  bel�rlenerek,  her  sayfada  ş�fres�n�  yen�den              
g�rmes�   önlen�r.   

Flash   Çerezler�   
( Flash   Cook�es)   

İnternet  s�tes�nde  yer  alan  görüntü  veya  ses  �çer�kler�n�  etk�nleşt�rmek  �ç�n  kullanılan             
çerez   türler�d�r.   

K�ş�selleşt�rme   Çerezler�   
( Custom�zat�on   Cook�es)   

Kullanıcıların  d�l  g�b�  terc�hler�n�  farklı  �nternet  s�tes�n�n  farklı  sayfalarını  z�yarette  de             
hatırlamak   �ç�n   kullanılan   çerezlerd�r.     

Anal�t�k   Çerezler   
( Analyt�cal   Cook�es)   

Web  s�tes�n�  z�yaret  edenler�n  sayıları,  görüntülenen  sayfaların  tesp�t�,  z�yaret  saatler�,            
sayfaları   kaydırma   hareketler�   g�b�   anal�t�k   sonuçları   �zleyen   çerezlerd�r.   

http://www.allaboutcookies.org/

