ÇEREZ POLİTİKASI
SERİ YAYIMCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ (bundan sonra kısaca “SERİ YAYIMCILIK” şeklinde anılacaktır) tarafından
yönetilen/işletilen elektronik platformların web sitesi/sitelerinde aşağıda belirtilen amaçlarla
birtakım çerezler (cookies) kullanılmaktadır. İşbu Çerez Politikası’nın (bundan sonra kısaca
“Politika” olarak anılacaktır) amacı, “SERİ YAYIMCILIK” tarafından yönetilmekte/işletilmekte
olan web sitesi/sitelerinin işletilmesi sırasında kişisel verileri işlenmeye konu olabilen gerçek
kişiler [Bu kişiler; Mathazone E-Mağaza üyeleri, Mathazone Veli Portal / Okul & Öğretmen
Portal aboneleri, misafir olan (üye veya abone olmayan) müşteriler, çevrimiçi ziyaretçiler, satın
alınan ürünün teslim edileceği kişi/kişiler olarak sayılabilir. Bundan sonra kısaca “İlgili
Kişi/Kişiler” olarak anılacaktır] tarafından web sitesi kullanımı esnasında aktif olan çerezler
aracılığıyla elde edilen verilerin işlenmesi ve bu verilerin işlenmesini sağlayan çerezlerin
yönetimi hakkında bilgi vermektir. İşbu “Politika” metninde, “SERİ YAYIMCILIK” tarafından
yönetilmekte/işletilmekte olan elektronik platformların web sitesi/sitelerinde ne tür çerezlerin
hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu çerezlerin nasıl kontrol edilebileceği hakkında açıklamalara
yer verilmiştir.
Aşağıda ayrıntıları açıklanacak olan çerezler (cookies), “İlgili Kişi/Kişilerin” web sitesi ziyareti
esnasında işbu “Politika”’da belirtilen amaç ve kapsama uygun bir şekilde kullanılacaktır.
Nitekim işbu “Politika”, “SERİ YAYIMCILIK” tarafından yönetilen/işletilen elektronik
platformların web sitesi/siteleri bakımından geçerlidir.
1) Çerez (Cookie) Tanımı
Çerez (cookie), bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bu site tarafından tarayıcınız aracılığı ile
cihazınızda oluşturulan/kaydedilen ve genellikle harf ya da rakamlardan oluşan küçük boyutlu
dijital bir veri dosyasıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda ziyaret ve
kullanım verinizi saklamasını ve bu verileri sonraki ziyaretleriniz sırasında hazır bir şekilde
kullanılmasını mümkün kılarak cihazınızın internet sitesi tarafından tanınmasını
sağlamaktadır. Çerezler sadece internet ortamındaki ilgili web sitesinin ziyaret geçmişinize
dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair
herhangi bir bilgi/veri toplamamaktadır.
Günümüzde neredeyse her internet sitesinde kullanılan ve web teknolojilerinin önemli bir
parçası haline gelen çerezlerin temel/ana işlevleri: ziyaretçinin kendisinin ve tercihlerinin
hatırlanması ve kullanılan cihazın tanınmasıdır.
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2) Çerez (Cookie) Türleri
Çerezler çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar içerisinde en yaygın olanı
ise; “çerez kullanım/geçerlilik süresi”, “çerez sahibi veya çerezi yerleştiren taraf” ve “çerez
kullanım amaçları” açısından yapılan/kategorize edilen sınıflandırmadır.
A) Kullanım/Geçerlilik Süresine Göre Çerez Türleri: Bu kategorideki çerezler: “oturum/geçici
çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olarak iki tipe ayrılır. “Oturum/geçici çerezleri” (session cookies),
internet sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcısı kapatılınca
sona ererler. “Kalıcı çerezler” (persistent cookies) ise tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca
silininceye değin veya son kullanım tarihine (expiry date) kadar geçerliliğini koruyan
çerezlerdir. Bu tür çerezler cihazınız tarafından yeniden oturum açılması durumunda site
kullanım verilerinizin hatırlanmasını sağlar.
B) Çerezin Sahibi veya Çerezi Yerleştiren Tarafa Göre Çerez Türleri: Bu kategorideki çerezler:
“platform/birinci taraf çerezleri” (first-party cookies) ve “üçüncü taraf çerezleri” (third-party
cookies) olarak iki tipe ayrılır. “Platform/birinci taraf çerezleri”, internet sitesini işleten kuruluş
tarafından oluşturulan ve sadece bu internet sitesi kullanımı esnasında aktif olan çerezlerdir.
“Üçüncü taraf çerezleri” ise, internet sitesini işleten kuruluş tarafından sunulan bir içeriğin söz
konusu internet adresi dışında başka alan adları üzerinden de sağlanması halinde, her bir
üçüncü taraf alan adının kendine münhasır yarattığı çerezlerdir. “Üçüncü taraf çerezleri” “SERİ
YAYIMCILIK” ile iş birlikteliği olan farklı firmalar tarafından yönetilmektedir.
C) Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri: Bu kategorideki çerezler: “kullanılması zorunlu
olan çerezler”, “pazarlama/reklam çerezleri”, “kişiselleştirme/tercih çerezleri” ve
“performans/istatistik çerezleri”’dir. Bu tür çerezler: internet sitesinin düzgün bir şekilde
çalışabilmesini, ürün ve hizmet tanıtımının yapılmasını, ziyaretçinin internet sitesini kullanımı
esnasındaki kişisel tercihlerinin ve cihazının hatırlanmasını, internet sitesi kullanımı hakkında
istatistiki bilgilerin toplanmasını sağlar.
3) Çerezleri Kullanma Amaçlarımız
“SERİ YAYIMCILIK” tarafından yönetilmekte/işletilmekte olan elektronik platformların web
sitesi/sitelerinin işletilmesi sırasında çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Kullanılan bu
çerezlerin türleri ve kullanım amaçları aşağıda ‘’Tablo-2: Kullanılan Çerezler Hakkında Detaylı
Bilgi’’ bölümünde ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bu kapsamda ilgili web sitesi/sitelerinde;
‘’oturum/geçici çerezler (session cookies)’’ ile ‘’kalıcı çerezler (persistent cookies)’’ şeklinde iki
tür çerez aktif olarak hizmet vermektedir.
Söz konusu çerezler, web sitesi ziyaretlerinizde gerçekleştirmiş olduğunuz değişiklikleri,
tercihlerinizi, kullanım geçmişinizi hatırlamak ve web sitesi deneyiminizi kişiselleştirmek için
kullanılmaktadır. Bu kullanım; ilgili web sitesine ilişkin üyelik şifrenizi kaydeden ve
oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde şifre, e-posta adresi
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ve kullanıcı adı gibi bilgilerinizi tekrar girmemeniz adına bu tür bilgiler ile web sitesi kullanım
verilerinizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. Bu sayede web sitesi kullanıcılarına daha hızlı,
pratik ve zahmetsiz bir kullanım deneyimi sağlanmış olur.
“SERİ YAYIMCILIK” tarafından yönetilmekte/işletilmekte olan elektronik platformların web
sitesi/sitelerine hangi yollardan bağlandığınız (örneğin: “Google” araması yoluyla veya reklam
linkine tıklamak suretiyle), web sitesi/sitelerinde hangi içerikleri görüntülediğiniz (örneğin:
eğitim videolarına ilişkin izleme geçmişiniz veya sanal mağazada görüntülenen ürünler) ve
ziyaretinizin süresi gibi web sitesi/sitelerini ilişkin kullanımınızın ve deneyiminizin tespit
edilmesi amacıyla ilgili çerezler yoluyla elde edilen veriler kullanılmaktadır.
“SERİ YAYIMCILIK” ayrıca “Google Inc.” tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan
“Google Analytics” kullanmaktadır. “Google Analytics” çerezleri; kullanıcıların, web sitesini
ve/veya mobil siteyi nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla
kullanılmaktadır. “Google Analytics” kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme
seçenekleri
dahil),
şu
adresi
ziyaret
edebilirsiniz:
http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect.
4) Çerez Yönetimi
Aşağıdaki yöntemleri kullanarak web sitelerinin çerez kullanımına ilişkin izin verme veya
reddetme tercihinizi gerçekleştirebilirsiniz.
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Tablo-1: Tarayıcılarda Çerez Yönetimi
“Google Chrome”

Tarayıcının (browser) adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"
veya “i” (info) harfini tıklayarak, “Çerezler” (cookies)
sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Tarayıcının (browser) sağ üst köşesinde yer alan “Araçlar”
“Internet
(tool) Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayarak “izin ver”
Explorer”
veya “izin verme” seçeneklerinden birini tercih ederek çerez
yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.
Tarayıcının (browser) sağ üst köşesinde yer alan “…” üç nokta
işaretini tıkladıktan sonra “Ayarlar” sekmesini açıp “Gelişmiş
“Microsoft Edge”
Ayarlar” seçeneğini seçtikten sonra çerez yönetimini
gerçekleştirebilirsiniz.
Tarayıcının (browser) sağ üst köşesinde yer alan “Menüyü Aç”
sekmesini tıkladıktan sonra “Seçenekler” görselini tıklayarak
“Mozilla Firefox”
“Gizlilik ve Güvenlik” butonu aracılığıyla çerez yönetimini
gerçekleştirebilirsiniz.
Tarayıcının (browser) “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”
“Opera”
seçeneğini tıklayarak “Çerezler” bölümünden çerez
yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.
Tarayıcının (browser) “Ayarlar” bölümünden “safari”
“Safari”
sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” kısmından çerez
yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.
Diğer tarayıcılarda çerez yönetimini sağlamak için yardım veya destek sayfalarını ziyaret
edebilirsiniz.
Ayrıca yukarıda yer verilen seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve
çerez yönetimi konularında detaylı bilgi almak için https://www.allaboutcookies.org ya da
https://www.youronlinechoices.eu adreslerini ziyaret edebilirsiniz. Mobil cihazlar aracılığıyla
kullanımlarınız
için
"Privacy
Badger"
uygulamasını
edinebilirsiniz
(https://www.eff.org/tr/privacybadger). (Tavsiye niteliğindedir. Üçüncü kişilerin sağlamış
olduğu hizmetlerden “SERİ YAYIMCILIK” hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz).
Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesi/sitelerini veya mobil
site/siteleri kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bu durumda web sitesi/sitelerinin
kullanımı esnasında tüm işlevlere erişim sağlayamayacağınızı veya erişiminiz sınırlı/kısıtlı
olabileceğinizi hatırlatmak isteriz.
5) Kullanılan Çerez Türleri
Ø Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: İnternet sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi,
web sitesi özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin yararlanabilmesi amacı ile
kullanılmaktadır (Örneğin: kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin
kaybolmaması, güvenliğin sağlanması). Bu tür çerezlerin kullanımı mecburi olup bu
çerezler aracılığı ile kişisel veri saklanmamaktadır.
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Ø Tercih/Kişiselleştirme Çerezleri: Kullanıcıların internet sitemizi kullanım tercihlerini
hatırlamak, sitede yer alan reklam ve diğer içerikleri kişiselleştirmek, internet sitemizi
kullanıcıların isteklerine cevap verecek şekilde optimize edebilmek amacıyla
kullanılmaktadır.
Ø Performans/İstatistik Çerezleri: İnternet sitemizin performansını ölçmek ve daha iyi hale
getirmek, sayfaların ziyaretçi sayılarına ve ziyaret sürelerine ulaşmak, Site’nin gerektiği gibi
çalışıp çalışmadığının veya Site’ de alınan hataların tespit edilmesi ve buna göre gerekli Site
performans ayarlarının yapılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığı ile
toplanan bilgiler anonim olarak web sitesine ait istatistiki bilgilerin oluşturulması amacıyla
kullanıldığından kişisel veri içermemektedir.
Ø Pazarlama/Reklam Çerezleri: İnternet sitemizde veya sitemiz haricindeki diğer web
sayfalarında ürün ve hizmet tanıtımı yapmak, ziyaretçilerin ilgi alanları ile bağlantılı ve
kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklamların ne sıklıkla göründüğünü ve uygulanan
reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki
önlemler “SERİ YAYIMCILIK” tarafından alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan
üçüncü kişinin (Örneğin: “Google Analytics”, ‘’YouTube’’, ‘’Zendesk’’) veri koruma
politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen
ihlallerden “SERİ YAYIMCILIK” hiçbir şekilde sorumlu değildir.
“SERİ YAYIMCILIK” tarafından yönetilmekte/işletilmekte olan elektronik platformların web
sitesi/sitelerinde yer alan çerezlere ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
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Tablo-2: Kullanılan Çerezler Hakkında Detaylı Bilgi

Çerez Türleri

Kullanılması Zorunlu
Olan Çerezler (8):
İnternet sitemizin
düzgün bir şekilde
çalışabilmesi, web
sitesi özelliklerinden
ve sunulan
hizmetlerden ilgili
kişilerin
yararlanabilmesi
amacı ile
kullanılmaktadır
(Örneğin: kimlik
doğrulama, mevcut
oturumunuz ile ilgili
bilgilerin
kaybolmaması,
güvenliğin
sağlanması). Bu tür
çerezlerin kullanımı
mecburi olup bu
çerezler aracılığı ile
kişisel veri
saklanmamaktadır.

Çerez
No.

1-

2-

3-

Çerez Hizmet
Sağlayıcısı
(Cookie Service
Provider)

Çerez
Adı
(Cookie
Name)

Çerez Kullanım
Amacı
(Purpose of the
Cookie)

Bu çerez, insanlar
ve botlar arasında
ayrım yapmak için
kullanılmaktadır.
mathazonehelp.
Bu durum, web
cf_bm
zendesk.com
sitelerinin
kullanımıyla ilgili
geçerli raporlar
oluşturabilmek
fayda sağlar.
Bu çerez,
“Cloudflare”
tarafından
sağlanan
hizmetlerin bir
parçası olup web
sitesi içerik
yüklemesinin
mathazonehelp.
dengelenmesi,
cfruid
zendesk.com
web sitesi
içeriğinin
sağlanması ve
web sitesi
operatörleri için
DNS bağlantısı
sunma işlemlerini
gerçekleştirir.
“Siteler Arası
Reque
İstek Sahteciliği”
mathazone.com stVerifica
(CSRF) saldırılarını
.tr
tionToke
önlemeye
n
yardımcı olur.
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Çerez
Tipi
(Type
of
Cookie)

Çerez
Süresi
(Time of
Cookie)

HTTP

1 (bir)
Gün

HTTP

Sezonluk
/Geçici

HTTP

Sezonluk
/Geçici

Tercih/
Kişiselleştirme
Çerezleri (1):

4-

mathazone.com
.tr

5-

mathazone.com
.tr

6-

zopim.com

7-

zopim.com

8-

mathazone.com
.tr

9-

mathazone.com
.tr

Bu çerez, web
sitesindeki sohbet
zlcstor
kutusu işlevinin
e
çalışması için
gereklidir.
Sayfa isteklerinde
ASP.NET
ziyaretçinin
_SessionI
oturum
d
durumunu korur.
Ziyaretçiye hangi
sunucu kümesinin
hizmet verdiğini
kaydeder. Bu
çerez, kullanıcı
AWSALB
deneyimini
optimize etmek
için yük
dengeleme
bağlamında
kullanılır.
Ziyaretçiye hangi
sunucu kümesinin
hizmet verdiğini
kaydeder. Bu
çerez, kullanıcı
AWSALB
deneyimini
CORS
optimize etmek
için yük
dengeleme
bağlamında
kullanılır.
Kullanıcının
oturumunu
ZD-suid
tanımlayan
benzersiz kimlik
oluşturur.
Self servis asistan
hizmeti “Zen
ZD-store Desk” tarafından
verilen yanıtın
web sitesinde
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HTML

Devamlı/
Sürekli

HTTP

Sezonluk
/Geçici

HTTP

6 (altı)
Gün

HTTP

6 (altı)
Gün

HTML

Devamlı/
Sürekli

HTML

Devamlı/
Sürekli

Kullanıcıların internet
sitemizi kullanım
tercihlerini
hatırlamak, sitede yer
alan reklam ve diğer
içerikleri
kişiselleştirmek,
internet sitemizi
kullanıcıların
isteklerine cevap
verecek şekilde
optimize edebilmek
amacıyla
kullanılmaktadır.

aynen
görüntülenip/gör
üntülenmediğini
denetler.

Performans/İstatistik
Çerezleri (6):
İnternet sitemizin
performansını ölçmek
ve daha iyi hale
getirmek, sayfaların
ziyaretçi sayılarına ve
ziyaret sürelerine
ulaşmak, Site’nin
gerektiği gibi çalışıp
çalışmadığının veya
Site’ de alınan
hataların tespit
edilmesi ve buna göre
gerekli Site
performans
ayarlarının yapılması
amacıyla
kullanılmaktadır. Bu
çerezler aracılığı ile
toplanan bilgiler
anonim olarak web
sitesine ait istatistiki
bilgilerin
oluşturulması
amacıyla

10-

mathazone.com
.tr

_ga

11-

mathazone.com
.tr

_gat

12-

mathazone.com
.tr

_gid

13-

googleanalytics.com

collect
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Ziyaretçinin web
sitesini nasıl
kullandığına
ilişkin istatistiksel
veriler
oluşturmak için
kullanılan
benzersiz bir
kimlik kaydeder.
“Google
Analytics”
tarafından istek
oranını düşürmek
için kullanılır.
Ziyaretçinin web
sitesini nasıl
kullandığına dair
istatistiksel veriler
oluşturmak için
kullanılan
benzersiz bir
kimlik kaydeder.
Ziyaretçinin cihazı
ve davranışı
hakkında “Google
Analytics”'e veri
göndermek için
kullanılır.

HTTP

2 (iki) Yıl

HTTP

1 (bir)
Gün

HTTP

1 (bir)
Gün

Pixel

Sezonluk
/Geçici

kullanıldığından kişisel
veri içermemektedir.

14-

mathazone.com
.tr

ZD-buid

15-

mathazone.com
.tr

ZDcurrentTi
me

16-

mathazone.com
.tr

zlcmid

17-

mathazone.com
.tr

_fbp

18-

facebook.com

fr

19-

youtube.com

GPS

Pazarlama/Reklam
Çerezleri (16):
İnternet sitemizde
veya sitemiz
haricindeki diğer web
sayfalarında ürün ve
hizmet tanıtımı
yapmak, ziyaretçilerin
ilgi alanları ile
bağlantılı ve
kişiselleştirilmiş
reklamlar göstermek,
reklamların ne sıklıkla
göründüğünü ve
uygulanan reklam
kampanyalarının
etkinliğini ölçmek
amacıyla
kullanılmaktadır.
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Ziyaretçiyi
cihazlar ve
pazarlama
kanalları arasında
takip eder.
Kullanıcıyı tekrar
eden ziyaretlerde
tanımlayan
benzersiz kimlik
oluşturur.
Kullanıcının web
sitesine en son
ziyaretinin tarih
ve saatini
kaydeder.
Sayfa isteklerinde
kullanıcıların
durumlarını
korur.
“Facebook”
tarafından,
üçüncü taraf
reklamcılardan
gerçek zamanlı
teklif verme gibi
bir dizi reklam
ürünü sunmak
için kullanılır.
“Facebook”
tarafından,
üçüncü taraf
reklamcılardan
gerçek zamanlı
teklif verme gibi
bir dizi reklam
ürünü sunmak
için kullanılır.
Coğrafi GPS
konumuna göre
izlemeyi
etkinleştirmek

HTML

Devamlı/
Sürekli

HTML

Devamlı/
Sürekli

HTTP

1 (bir) Yıl

HTTP

3 (üç) Ay

HTTP

3 (üç) Ay

HTTP

1 (bir)
Gün

20-

doubleclick.net

IDE

21-

doubleclick.net

test_coo
kie

22-

facebook.com

tr
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için mobil
cihazlara
benzersiz bir
kimlik kaydeder.
“Google
DoubleClick”
tarafından, bir
reklamın
etkinliğini ölçmek
ve kullanıcıya
hedeflenmiş
reklamlar sunmak
amacıyla, reklam
verenin
reklamlarından
birini
görüntüledikten
veya tıkladıktan
sonra web sitesi
kullanıcısının
eylemlerini
kaydetmek ve
raporlamak için
kullanılır.
Kullanıcının
tarayıcısının
çerezleri
destekleyip
desteklemediğini
kontrol etmek için
kullanılır.
Facebook
tarafından,
üçüncü taraf
reklamcılardan
gerçek zamanlı
teklif verme gibi
bir dizi reklam
ürünü sunmak
için kullanılır.

HTTP

1 (bir) Yıl

HTTP

1 (bir)
Gün

Pixel

Sezonluk
/Geçici

23-

youtube.com

VISITOR_
INFO1_LI
VE

24-

youtube.com

YSC

youtube.com

ytremotecastinstalled

youtube.com

ytremoteconnecte
ddevices

youtube.com

ytremotedevice-id

youtube.com

ytremotefastcheckperiod

25-

26-

27-

28-
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Entegre
“YouTube”
videoları içeren
sayfalarda
kullanıcıların bant
genişliğini tahmin
etmeye çalışır.
Kullanıcının
“YouTube”'dan
hangi videoları
gördüğünün
istatistiklerini
tutmak için
benzersiz bir
kimlik kaydeder.
Yerleşik Youtube
videosunu
kullanarak
kullanıcının video
oynatıcı
tercihlerini
depolar.
Yerleşik Youtube
videosunu
kullanarak
kullanıcının video
oynatıcı
tercihlerini
depolar.
Yerleşik Youtube
videosunu
kullanarak
kullanıcının video
oynatıcı
tercihlerini
depolar.
Yerleşik Youtube
videosunu
kullanarak
kullanıcının video
oynatıcı

HTTP

179
(yüzyetm
işdokuz)
Gün

HTTP

Sezonluk
/Geçici

HTML

Sezonluk
/Geçici

HTML

Devamlı/
Sürekli

HTML

Devamlı/
Sürekli

HTML

Sezonluk
/Geçici

youtube.com

ytremotesessionapp

30-

youtube.com

ytremotesessionname

31-

mathazone.com
.tr

zte#

32-

portal.mathazo
ne.com.tr

GgCurre
ncy

29-

Diğer Çerezler (1):
Herhangi bir
sınıflandırılması
olmayan çerezlerdir.

tercihlerini
depolar.
Yerleşik Youtube
videosunu
kullanarak
kullanıcının video
oynatıcı
tercihlerini
depolar.
Yerleşik Youtube
videosunu
kullanarak
kullanıcının video
oynatıcı
tercihlerini
depolar.
Sohbet oturumu
sırasında
ziyaretler
arasında bir cihazı
tanıyan bir
“Zopim Canlı
Sohbet Kimliği”
kaydeder
Sınıflandırılmamış
bir çerez
(Unclassified
Cookie) türüdür.

HTML

Sezonluk
/Geçici

HTML

Sezonluk
/Geçici

HTTP

Sezonluk
/Geçici

HTTP

1 (bir)
Gün

6) Kişisel Veri Sahibinin Hakları
“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”’nun 11.maddesine göre, kişisel veri sahibi
olarak veri sorumlusuna başvurarak kendinizle ilgili;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
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ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. 6698 sayılı Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen bu haklarınızı kullanmak için;
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.maddesine uygun olarak
hazırlanan ve https://www.mathazone.com.tr/tr/icerikler/kisiselverilerinkorunmasi sitesinde
yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu”’nu doldurarak ve varsa ekleri ile birlikte:
1. Alıcı: Seri Yayımcılık Eğitim Danışmanlık Pazarlama Satış ve Dağıtım Ticaret Ltd. Şti. Alıcı
Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Varyap Meridian İş merkezi I Blok No:163
Ataşehir/İSTANBUL adresine yazılı olarak ıslak imzalı şekilde,
2. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun olarak başvuruda bulunan kişi
adına tanımlı güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olan formun “SERİ
YAYIMCILIK” adına kayıtlı kisiselveriler@mathazone.com.tr elektronik posta adresine
gönderilmek suretiyle ya da,
3. Önceden “SERİ YAYIMCILIK”’a bildirdiğiniz ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi
kullanarak, kisiselveriler@mathazone.com.tr elektronik posta adresine gönderilmek
suretiyle,
başvurunuzu yapabilirsiniz.
Islak imzanızı içeren yazılı başvuru yöntemini kullanmanız halinde bu başvurunun “SERİ
YAYIMCILIK”’ın yukarıda belirtilen adresine tebliğ edilmesi gerekmektedir. Yazılı başvurularda,
veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer
yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru
tarihidir. Başvuru tarihinden itibaren talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve
en geç 30 (otuz) gün içerisinde “SERİ YAYIMCILIK” tarafından başvurunuz cevaplandırılacaktır.
İlgili mevzuat hükümleri uyarınca veri sahibinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse 10
(on) sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa güncel mevzuat
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hükümlerine göre işlem ücreti alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından
kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek
gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde “SERİ YAYIMCILIK” tarafından talep edilebilecek
ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.
Bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
SERİ YAYIMCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
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