
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, https://www.fups.com. 

(“Site”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Lydians 

Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda 

işlenebilecektir. 

 

Siz ilgili kişilerin Site’den en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi 

için Site’de çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın 

ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak Site’yi kullanımınızı 

etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. 

 

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır? 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ 

sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi 

için www.aboutcookies.org  ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz. 

 

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebepler ile İşlenir? 

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Site üzerinde farklı 

amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve 

ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir. 

 

Zorunlu Çerezler 

Zorunlu çerezler, Site’yi görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online 

servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı 

esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun Madde 5 kapsamında “Bir 

sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.  

 

Performans ve Analitik Çerezleri 

Performans çerezleri, Site’yi görüntüleyen kişi sayısı ile Site trafiğini takip ve analiz etmemizi 

sağlar. Bu çerezler sayesinde Site üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret 

http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/


edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Site’nin trafiğini optimize edebiliriz. Bu çerezlerin kullanımı 

esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun Madde 5 kapsamında “İlgili kişinin 

temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.  

 

İşlevsellik Çerezleri 

İşlevsellik çerezleri, Site üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair tercihlerinizin 

hatırlanması için gerekli olan çerezlerdir. Site üzerinde dil tercihinizi hatırlamak ya da çerez 

kullanımına yönelik ayarlarınızı kaydetmek için işlevsellik çerezleri kullanılır. Bu çerezlerin 

kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun Madde 5 kapsamında 

“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.  

 

• İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezlerin Süreleri 

Oturum Çerezleri 

(Session 

Cookies) 

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince 

kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.  

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet 

Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. 

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın 

sağlanmaktadır. 

Kalıcı Çerezler 

(Persistent 

Cookies) 

Kalıcı çerezler Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve 

iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.  

 

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar 

vasıtasıyla cihazınızda depolanır. 

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; Site’nin kullanım amacınız gibi hususlar göz 

önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için 

kullanılabilmektedir. 

Kalıcı çerezler sayesinde Site’yi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz 

durumunda, cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup 

olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin Site’yi daha önce ziyaret ettiğiniz 

anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere 

daha iyi bir hizmet sunulur. 

 



• Site’de Kullanılan Çerezlerin Kategorileri 

Teknik Çerezler 

(Technical Cookies) 

Teknik çerezler ile Site’nin çalışması sağlanmakta, Site’nin 

çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. 

Otantikasyon Çerezleri 

(Authentication Cookies) 

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak Site’ye giriş yapmaları 

durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Site’de ziyaret ettiği her 

bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her 

sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir. 

Flash Çerezleri (Flash 

Cookies) 

Site’de yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için 

kullanılan çerez türleridir. 

Kişiselleştirme Çerezleri 

(Customization Cookies) 

Kullanıcıların tercihlerini Site’nin farklı sayfalarını ziyarette de 

hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz 

dil tercihinizin hatırlanması. 

Analitik Çerezler 

(Analytical Cookies) 

Analitik çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin sayıları, Site’de 

görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, internet sitesi 

sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini 

sağlayan çerezlerdir. 

  

• Site’de Kullanılan Çerezler 

Çerez İsim Açıklama 

Analitik Çerezler 

Google 
analitikleri ve 
Google 
captcha 

SID SIDCC APISID NID __Secure-
1PSIDCC 

__Secure-
3PAPISID 

Bu tür çerezler 
tüm istatistiksel 

verilerin 
toplanmasını bu 
şekilde Sitenin 
sunumunun ve 

kullanımının 
geliştirilmesini 

sağlar. 

__Secure-
3PSIDCC 

1P_JAR __Secure-
3PSID 

OGPC SEARCH_SA
MESITE 

SAPISID 

__Secure-
1PSID 

__Secure-
1PAPISID 

HSID SSID OTZ DV 

Yandex 
Analitikleri 

_ym_d is_gdpr_b _ym_uid is_gdpr yuidss ymex 

i gdpr _ym_isad yandexuid yabs-sid 

  

Facebook 
Analitikleri 

c_user dpr wd presence xs fr 

spin sb datr     

  

Fups 
Analitikleri 

_ga_03H5
NRN8L6 

_ym_debug _ym_d _ym_isad _ga _ym_uid 

_fbp _ym_visorc       

  



Teknik Çerezler 

Oturum cookiesession1: 678A3E13TUVWXYZABCDEFGIJKLMNE39A 

Oturum çerezleri 
oturumun 
sürekliliğinin 
sağlanması 
amacıyla 
kullanılır.  

Kişiselleştirme Çerezleri 

İşlev 

AllowCookie 
Kullanıcıların 
tercihlerini 
Site’nin farklı 
sayfalarını 
ziyarette de 
hatırlamak için 
kullanılan 
çerezlerdir. 

SeenCookieBar 

 

• Çerezlerin Kullanımı Engellenebilir mi? 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına 

sahipsiniz. 

 Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html  

AOL 
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-

and-enable-cookie-settings-on-browser  

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en  

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Google Chrome 
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl

=en&answer=95647 

Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies 

MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/  

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR  

  

 

https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


 

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir? 

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; 

tedarikçilerle, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara 

Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde 

belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. 

 

Açık rızanızı vermeniz halinde analitik çerezlerinin kullanılması amacıyla çerez verileriniz yurt 

dışında mukim Google Inc., Facebook, Yandex ile Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri 

işleme şartları kapsamında Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 

kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. 

      

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Nedir? 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik 

ortamda çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.  

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Nelerdir? 

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 

ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini 

veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme.  

 



Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize www.fups.com adresinde yer alan 

başvuru formu ile veya mevzuat tarafından öngörülen diğer yöntemler ile iletmeniz durumunda 

Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

 


