TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ
Çerez Bilgilendirme Metni
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) olarak, internet sitemizin (www.tmb.org.tr) ziyaretçilerine ait
kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine uygun
olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.
Birliğimizin KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu TMB
Çerez Bilgilendirme Metni ile Birliğimiz tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen
kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.
Türkiye Müteahhitler Birliği “çerezler” vasıtasıyla hiçbir kişisel verinizi işlememektedir.
Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?
Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri
barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, Sitemizi ziyaret etmenizle kullandığımız
çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki
ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.
Sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil
çerezlerdir.
Sitemizde sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de
sağlanmaktadır. Bu gibi durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler
yaratmaktadır.
Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki
gibidir:
Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, Sitemizi kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup
internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.
Kalıcı Çerezler: Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son
kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
Zorunlu Çerezler: Sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, Sitemizin özelliklerinden ve
sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.
İşlevsel ve Analitik Çerezler: Sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin
hatırlanması, sitemizin etkin bir şekilde kullanılması ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri
içeren çerezlerdir. Bu çerezler vasıtasıyla örneğin sitemizin görüntülenme dil tercihiniz işlenir.
Sitemizde kullandığımız üçüncü taraf çerezler ile sizlere daha verimli ve işlevsel bir internet
deneyimi sunmayı amaçlamaktayız. Bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile Birliğimiz arasında
KVK mevzuatı uyarınca KVK Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiş olup bu kişiler tarafından Birliğimiz
adına elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği garanti altına alınmıştır.
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Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi
Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi
tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece
çerezi oluşturan alan adı (www.tmb.org.tr) altında sunulan sitemiz tarafından ve aynı tarayıcıyı
kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.
Çerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizde
İnternet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak
kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat
tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin
kalitesi düşebilir ve sitemize erişim sağlamanızı ya da sitemizin çeşitli işlevlerinden
yararlanmanızı engelleyebilir.
Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda
uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak
şekilde yapılandırabilirsiniz.
Site'ye erişim sağladığınız tarayıcının çeşidine göre aşağıdaki dokümanlar üzerinden Çerez
ayarlarının kişiselleştirilmesine yönelik detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
•

Google Chrome https://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-

•

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

•

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

•

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

manage-cookies

Politika'nın Kabulü
Site'yi kullanmanız, işbu bu politikada ve işbu politikanın ayrılmaz bir parçası olan diğer
politikalarda ve ek kurallarda düzenlenen tüm şart ve koşulları eksiksiz olarak, hiçbir itiraza fırsat
vermeksizin açık rıza ile kabul etmeniz/ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup
tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Sitemiz tarafından işlenen
kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen TMB KVKK Bilgilendirme Metni’ni
okuyunuz.
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