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TW Bilgi ve İştiraklerinin (TW Bilgi Ve İletişim Hizmetleri A.Ş ’nin (“TW BİLGİ”), TW İnsan Kaynakları Hiz. 

A.Ş ’nin (“TW İnsan Kaynakları”) ve TWP Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hiz. A.Ş. ’nin ( “TWP”)) olarak, 

web sitelerimiz (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri 

tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır.)  

Kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, 

pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.  

 

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak 

üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 

 

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerez ve 

piksel gibi kişisel verilerin toplanması yoluyla kişisel verilerin işlenmesi nedeniyle elde edilen kişisel 

verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.  İşbu metinde sitemizde ve uygulamamızda 

hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere 

açıklamak istiyoruz.  

 

TW Bilgi ve İştiraklerinin (TW Bilgi Ve İletişim Hizmetleri A.Ş ’nin (“TW BİLGİ”), TW İnsan Kaynakları Hiz. 

A.Ş ’nin (“TW İnsan Kaynakları”) ve TWP Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hiz. A.Ş. ’nin ( “TWP”)) olarak 

sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya 

fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu 

Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. 

Güncel Çerez Politikası Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, 

uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.  

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; 

https://tr.trenkwalder.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve GDPR Politikası’ ndan 

ulaşabilirsiniz.  

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla 

elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak 

toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Politikası Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da 

işlenebilmektedir. 

 

 

https://tr.trenkwalder.com/
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KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

TW Bilgi ve İştiraklerinin (TW Bilgi Ve İletişim Hizmetleri A.Ş ’nin (“TW BİLGİ”), TW İnsan Kaynakları Hiz. 

A.Ş ’nin (“TW İnsan Kaynakları”) ve TWP Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hiz. A.Ş. ’nin ( “TWP”)) olarak, 

Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların 

gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde bağlı şirketlerimiz ve iştiraklerimizle 

kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere paylaşabiliriz. 

 

HANGİ ÇEREZLER HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR?  

TW Bilgi ve İştiraklerinin (TW Bilgi Ve İletişim Hizmetleri A.Ş ’nin (“TW BİLGİ”), TW İnsan Kaynakları Hiz. 

A.Ş ’nin (“TW İnsan Kaynakları”) ve TWP Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hiz. A.Ş. ’nin ( “TWP”)) olarak 

sitemizde ve uygulamamızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel 

verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır: 

 

● Site’yi ve uygulamayı analiz etmek, Site’nin ve uygulamanın performansını arttırmak.  

Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının 

tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını 

bulmalarının kolaylaştırılması.  

 

● Sitemizde Kullanılan Çerezler 

 

Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza 

imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi 

halinde web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için 

ziyaretçilerimizin onayı gerekmemektedir. 

 

Analitik Çerezler: TW Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla 

analitik çerezler kullanmaktadır. Analitik çerezler, ziyaretçilerimizin web sitesi nasıl kullandığını (örn; 

hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz 

içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını değiştirebiliriz. Analitik amaçlar için web analiz 

araçlarından Google Analytics kullanılmaktadır.  

 

Web izlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi web sitemizde https://tr.trenkwalder.com/kisisel-verilerin-

korunmasi/  uzantısında yer alan Google Gizlilik Politikası’nda yer almaktadır 

 

 

 

https://tr.trenkwalder.com/kisisel-verilerin-korunmasi/
https://tr.trenkwalder.com/kisisel-verilerin-korunmasi/
https://policies.google.com/privacy?hl=tr
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ÇEREZ ÇEREZ 

AÇIKLAMASI 

ÇEREZ 

ÖMRÜ 

ÇEREZ 

TÜRÜ 

 

 

 

_icl_current_language 

Bu çerez adı WPML bir Wordpress 

çok dilli eklentisi ile ilişkilidir. Bu 

web sitesi için bir dil değeri 

depolar. Çerez, bir kullanıcı 

eylemine veya isteğine yanıt olarak 

ayarlandığı ve kısa bir kullanım 

ömrüne sahip olduğu sürece, 

kesinlikle gerekli olarak kabul 

edilebilir. 

 

 

 

1 Gün 

 

 

 

1.Taraf 

 

 

 

 

 

OptanonAlertBoxClosed 

Bu çerez, OneTrust'ın çerez 

uyumluluk çözümü tarafından 

ayarlanır. Sitenin kullandığı 

tanımlama bilgileri kategorileri ve 

ziyaretçilerin her kategorinin 

kullanımı için izin verip vermediği 

veya geri çekilip çekmediği 

hakkında bilgi saklar. Bu, site 

sahiplerinin izin verilmediğinde 

her kategorideki tanımlama 

bilgilerinin kullanıcı tarayıcısında 

ayarlanmasını engellemesine 

olanak tanır. Çerezin normal bir 

ömrü vardır, böylece siteye geri 

dönen ziyaretçilerin tercihleri 

hatırlanacaktır. Site ziyaretçisini 

tanımlayabilecek hiçbir bilgi 

içermez. 

 

 

 

 

 

365 Gün 

 

 

 

 

 

1.Taraf 

 

 

 

 

 

OptanonConsent 

Bu çerez, OneTrust'ın çerez 

uyumluluk çözümü tarafından 

ayarlanır. Sitenin kullandığı 

tanımlama bilgileri kategorileri ve 

ziyaretçilerin her kategorinin 

kullanımı için izin verip vermediği 

veya geri çekilip çekmediği 

hakkında bilgi saklar. Bu, site 

sahiplerinin izin verilmediğinde 

her kategorideki tanımlama 

bilgilerinin kullanıcı tarayıcısında 

ayarlanmasını engellemesine 

olanak tanır. Çerezin normal bir 

ömrü vardır, böylece siteye geri 

dönen ziyaretçilerin tercihleri 

 

 

 

 

 

365 Gün 

 

 

 

 

 

1.Taraf 
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hatırlanacaktır. Site ziyaretçisini 

tanımlayabilecek hiçbir bilgi 

içermez. 

 

 

 

 

__RequestVerificationToken 

Bu, ASP.NET MVC teknolojileri 

kullanılarak oluşturulmuş web 

uygulamaları tarafından 

ayarlanan bir sahtecilik 

lemücadelesi tanımlama bilgisidir. 

Site Arası İstek Sahteciliği olarak 

bilinen bir web sitesine yetkisiz 

içerik gönderilmesini durdurmak 

için tasarlanmıştır. Kullanıcı 

hakkında hiçbir bilgi tutar ve 

tarayıcıkapatarak yok edilir. 

 

 

 

 

Oturum 

 

 

 

 

1.Taraf 

PHPSESSID Bu etki alanındaki gömülü içerikle 

ilişkili PHP oturum çerezi. 

Oturum 1.Taraf 

tw_cookie_policy Zorunlu Tanımlama Bilgileri 10 Yıl 1.Taraf 

 

 

ASP.NET_SessionId 

Miscrosoft .NET tabanlı 

teknolojiler ile yazılmış siteler 

tarafından kullanılan genel amaçlı 

platform oturum çerezi. Genellikle 

sunucu tarafından bir 

anonymised kullanıcı oturumu 

korumak için kullanılır. 

 

Oturum 

 

1.Taraf 

 

 

 

 

 

 

_GRECAPTCHA 

Bu etki alanı Google Inc. şirketine 

aittir. Google öncelikle bir arama 

motoru olarak bilinmesine 

rağmen, şirket ürün ve hizmet 

çeşitli sağlar. Ancak ana gelir 

kaynağı reklamdır. Google, 

kullanıcıları hem kendi ürünleri 

hem de siteleri ve dünya çapında 

milyonlarca web sitesinde yer 

alan sayısız teknoloji aracılığıyla 

kapsamlı bir şekilde izler. Bu 

hizmetlerin çoğundan toplanan 

verileri, web kullanıcılarının 

çıkarlarının profilini çıkarmak ve 

bu ilgi profillerine dayalı olarak 

kuruluşlara reklam alanı satmak 

ve reklamları müşterinin 

reklamlarının göründüğü 

sayfalardaki içeriğe hizalamak 

 

 

 

 

 

 

180 Gün 

 

 

 

 

 

 

3.Taraf 
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için kullanır. 

BrowserId Zorunlu Tanımlama Bilgileri 365 Gün 3.Taraf 

 

BrowserId_sec 

Yalnızca dahili ürün analitiği için 

güvenli tarayıcı 

oturumlarını/ziyaretlerini günlüğe 

kaydetmek için kullanılır. 

 

365 Gün 

 

3.Taraf 

_gclxxxx Google dönüşüm izleme çerezi 90 Gün 1.Taraf 

 

_gat 

Bu çerez adı Google Universal 

Analytics ile ilişkilidir, belgelere 

göre istek oranını kısıtlamak için 

kullanılır - yüksek trafikli sitelerde 

veri toplamayı sınırlar. 10 dakika 

sonra sona erer. 

 

Birkaç  

saniye 

 

1.Taraf 

_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Google Analytics Birkaç  

saniye 

1.Taraf 

 

 

 

_gat_UA- 

Bu, Google Analytics tarafından 

ayarlanan ve addaki desen 

öğesinin ilişkili olduğu hesabın 

veya web sitesinin benzersiz 

kimlik numarasını içerdiği bir 

desen türü çerezidir. Google 

tarafından yüksek trafik hacmine 

sahip web sitelerinde kaydedilen 

veri miktarını sınırlamak için 

kullanılan _gat çerezinin bir 

varyasyonu gibi görünüyor. 

 

 

Birkaç  

saniye 

 

 

1.Taraf 

 

 

_gid 

Bu çerez adı Google Universal 

Analytics ile ilişkilidir. Bu yeni bir 

çerez gibi görünüyor ve İlkbahar 

2017 itibarıyla Google'dan 

herhangi bir bilgi mevcut değil. 

Ziyaret edilen her sayfa için 

benzersiz bir değer depolar ve 

güncelleştirir gibi görünür. 

 

 

1 Gün 

 

 

1.Taraf 

 

 

 

_ga 

Bu çerez adı, Google'ın daha 

yaygın olarak kullanılan analiz 

hizmeti için önemli bir güncelleme 

olan Google Universal Analytics 

ile ilişkilidir. Bu tanımlama bilgisi, 

istemci tanımlayıcısı olarak 

rasgele oluşturulmuş bir sayı 

atayarak benzersiz kullanıcıları 

ayırt etmek için kullanılır. Bir 

 

 

 

730 Gün 

 

 

 

1.Taraf 
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sitedeki her sayfa isteğine dahil 

edilir ve site analiz raporları için 

ziyaretçi, oturum ve kampanya 

verilerini hesaplamak için 

kullanılır. Varsayılan olarak, web 

sitesi sahipleri tarafından 

özelleştirilebilir olmasına rağmen, 

2 yıl sonra sona erecek şekilde 

ayarlanır. 

 

 

 

_gat_UA-93924114-2 

Bu, Google Analytics tarafından 

ayarlanan bir kalıp türü çerezdir 

ve ad üzerindeki kalıp öğesi, ilgili 

olduğu hesabın veya web 

sitesinin benzersiz kimlik 

numarasını içerir. Google 

tarafından yüksek trafik hacimli 

web sitelerinde kaydedilen veri 

miktarını sınırlamak için 

kullanılan _gat çerezinin bir 

varyasyonu gibi görünüyor. 

 

 

 

Birkaç  

saniye 

 

 

 

3.Taraf 

 

 

_fbp 

Facebook tarafından üçüncü taraf 

reklamverenlerden gerçek 

zamanlı teklif verme gibi bir dizi 

reklam ürünü sunmak için 

kullanılır 

 

 

90 Gün 

 

 

1.Taraf 

 

 

 

 

 

 

 

NID 

Bu etki alanı Google Inc. şirketine 

aittir. Google öncelikle bir arama 

motoru olarak bilinmesine 

rağmen, şirket ürün ve hizmet 

çeşitli sağlar. Ancak ana gelir 

kaynağı reklamdır. Google, 

kullanıcıları hem kendi ürünleri 

hem de siteleri ve dünya çapında 

milyonlarca web sitesinde yer 

alan sayısız teknoloji aracılığıyla 

kapsamlı bir şekilde izler. Bu 

hizmetlerin çoğundan toplanan 

verileri, web kullanıcılarının 

çıkarlarının profilini çıkarmak ve 

bu ilgi profillerine dayalı olarak 

kuruluşlara reklam alanı satmak 

ve reklamları müşterinin 

reklamlarının göründüğü 

sayfalardaki içeriğe hizalamak 

 

 

 

 

 

 

183 Gün 

 

 

 

 

 

 

3.Taraf 
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için kullanır. 

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com 

Bu alan, dünyanın en büyük 

sosyal ağ hizmeti olan 

Facebook'a aittir. Üçüncü taraf bir 

barındırma sağlayıcısı olarak, 

çoğu web sitesinde bulunan 

'Beğen' düğmesi gibi widget'lar 

aracılığıyla kullanıcıların ilgi 

alanları hakkında veri toplar. Bu, 

hizmetlerine giriş yaptıklarında 

kullanıcılarına hedefli reklamlar 

sunmak için kullanılır. 2014'te, 

çoğu adanmış çevrimiçi 

pazarlama şirketine benzer 

şekilde, diğer web sitelerinde 

davranışsal olarak hedeflenen 

reklamlar sunmaya başladı. 

 

 

 

 

 

 

Oturum 

 

 

 

 

 

 

3.Taraf 

fr Hedefli reklamcılık için kullanılan 

tarayıcı ve kullanıcı benzersiz 

kimlik birleşimini içerir. 

90 Gün 3.Taraf 

 

ÇEREZLERİN KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM? 

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için 

esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek 

olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen 

çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz. 

 

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz 

mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden 

ulaşabilirsiniz: 

GoogleChrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr 

 

Internet Explorer:  

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

 

Yandex: 

 https: //yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml 
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Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını 

inceleyebilirsiniz. 

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,  

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

● KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve 

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

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 

talep etme hakkına sahiptir. 

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.trenkwalder.com adresinden ulaşabileceğiniz 

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak kvk.tr@trenkwalder.com adresine mail atarak veya Saray Mah. 

Ömer Faik Atakan Cad. Yılmaz Plaza Blok No: 3 İç Kapı No: 1 Ümraniye / İstanbul adresine fiziken 

iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz 

olarak sonuçlandırılacaktır; ancak, yazılı cevaplarda on sayfanın üzeri için Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.  


