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1. Çerez Nedir? 

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim 

sağlamak için, çoğu web sitesi gibi İş Faktoring A.Ş. web sitesinde de çerez kullanmaktadır. Bu teknolojilerin 

kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun 

şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Çerezler, herhangi bir internet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyalarıdır. İnternet 

sitesi tekrar ziyaret edildiğinde bilgisayarların tanınmasını sağlar. Çerezler, internet sitesinin ziyaretinizle 

ilgili bilgileri (örneğin; tercih ettiğiniz dil, diğer ayarlar, vb.) hatırlamasına yardımcı olur. Bir sonraki 

ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir. 

Bu politikanın amacı, www.isfaktoring.com.tr adresinin (“Site”) işletilmesi sırasında müşteri/site 

kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“İlgili kişi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel 

verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.  

2. Çerez Kullanımı 

İş Faktoring A.Ş. web sitesini ziyaret ederek sitenin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza 

yerleştirmesini kabul edersiniz. İş Faktoring A.Ş.’nin cihazınıza çerezler yerleştirmesini istemiyorsanız 

tarayıcınızın ayarları veya seçenekleri vasıtasıyla çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Bu durumda web 

sitemizin bazı alanlarını düzgün biçimde kullanamayabilirsiniz. 

İş Faktoring A.Ş. gerekli gördüğü durumlarda, kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların 

türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir. Dolayısıyla bu 

Çerez Politikası’nı her zaman değiştirebilir. Bu kapsamda bu dokümanın belirli zamanlarda inceleyerek, çerez 

kullanımı ile ilgili bilgi edinmenizi tavsiye ederiz. 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için 

https://www.isfaktoring.com.tr/hakkimizda/kurumsal-yonetim/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinde yer 

alan Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metnini okuyabilirsiniz. 

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde 

rızanız alınmaksızın Kanun’un 5. ve 8. maddelerinde belirtilen istisnalar kapsamında yukarıdaki amaçlar 

doğrultusunda işlenebilecektir. İş Faktoring A.Ş. olarak, bu politika kapsamında edinilen kişisel verilerinizi 

mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş 

ortaklarımızla ve grup şirketlerimizle paylaşabilip verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın 

her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz. 

Öte yandan, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 

• 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, 

https://www.isfaktoring.com.tr/hakkimizda/kurumsal-yonetim/kisisel-verilerin-korunmasi/
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• 6698 sayılı Kanun 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, 

• Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme haklarına sahipsiniz. 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.isfaktoring.com.tr/hakkimizda/kurumsal-

yonetim/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-formu/ adresi Şirketimize iletmeniz durumunda talebiniz en kısa 

sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet 

doğurması halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret 

alınabilecektir.  
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