NETD MÜZİK VİDEO DİJİTAL PLATFORM VE TİCARET A.Ş.
ÇEREZ AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Netd Müzik Video Dijital Platform ve Ticaret
A.Ş. (“Netd” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ
sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı,
internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla
elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri
kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.
İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların
açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.
Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini
görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı”
seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar
tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.
1. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri
Çerez Türü

Açıklamalar
Oturum çerezleri, Site’yi kullanımınız sırasında geçerli olan
çerezler olup internet tarayıcısı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini

Oturum Çerezleri

korurlar. İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum
çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi,
oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup
kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.
Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek
veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerez internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve
belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden
silinmektedir.
Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet

Birinci Taraf
Çerezleri

sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz
etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret
ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen
internet adresi tarafından yerleştirilmektedir.

Üçüncü Taraf
Çerezleri

Üçüncü taraf çerezler kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından
farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.
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Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan
çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum
süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere,
zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel
veri
Zorunlu Çerezler

işlemekte,

oturum

sonlandığında

otomatikman

silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir
bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik
tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak
kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez
internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine
olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin
performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz.
Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın

Reklam / Pazarlama
Çerezleri

yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş
ortaklarımız
çıkarılması

tarafından
ve

size

ilgi

alanlarınıza

ilgili

reklamlar

göre

profilinizin

göstermek

üzere

kullanılmaktadır.
Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve
İşlevsel Çerezler

kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere
diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını
sağlamak) kullanılmaktadır.

2. İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Aktarıldığı Yerler, Aktarım Amacı,
Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi
Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form
doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması
ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler
aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının
(c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.
Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin
çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler
aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası
kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
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İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik
tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını
sağlamak)

amaçlarıyla

kullanılmaktadır.

Bu

çerezler

aracılığıyla

toplanan

kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık
rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler
aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kesinlikle gerekli çerezler
Çerez Adı

Domain

CookieScriptCon
www.netd.com
sent

na_id

.addthis.com

Çerez
Tipi

Saklama
Süresi

Birinci
Taraf
Çerez

1 ay

Üçüncü
Taraf
Çerez

1 yıl 1 ay

Açıklama - Amaç
Bu çerez, Cookie-Script.com hizmeti
tarafından ziyaretçi çerez onay
tercihlerini hatırlamak için kullanılır.
Cookie-Script.com çerez banner'ının
düzgün çalışması için gereklidir.
AddThis - Web sitesinde bulunan bir
AddThis paylaşım düğmesi ile ilgili çerez

Performans çerezleri
Çerez Adı

_gat

_ga

_gid

Domain

Çerez
Tipi

.netd.com

Birinci
Taraf
Çerez

.netd.com

Birinci
Taraf
Çerez

.netd.com

Birinci
Taraf
Çerez

Saklama
Süresi

Açıklama - Amaç

17 saniye

Bu çerez adı Google Universal Analytics
ile ilişkilendirilmiştir, belgelere göre istek
oranını düşürmek için kullanılır - yüksek
trafikli sitelerde veri toplanmasını
sınırlar.

1 yıl 12 ay

Bu çerez adı, Google'ın daha yaygın
olarak kullanılan analiz hizmetinde
önemli bir güncelleme olan Google
Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu
çerez, rastgele oluşturulmuş bir
numarayı müşteri tanımlayıcısı olarak
atayarak benzersiz kullanıcıları ayırt
etmek için kullanılır. Bir sitedeki her
sayfa isteğine dahil edilir ve site analitiği
raporları için ziyaretçi, oturum ve
kampanya verilerini hesaplamak için
kullanılır.

23 saat 59
dakika

Bu çerez, Google Analytics tarafından
belirlenir. Ziyaret edilen her sayfa için
benzersiz bir değer depolar ve günceller
ve sayfa görüntülemelerini saymak ve
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izlemek için kullanılır.

Hedefleme çerezleri
Çerez Adı

DSID

rlas3

na_sc_e

uid

Domain

Çerez
Tipi

Üçüncü
.doubleclick.net Taraf
Çerez
.rlcdn.com

.dlx.addthis.co
m

.turn.com

Üçüncü
Taraf
Çerez

Üçüncü
Taraf
Çerez

Üçüncü
Taraf
Çerez

Üçüncü
Taraf
Çerez

IDE

.doubleclick.net

mc

Üçüncü
.quantserve.co
Taraf
m
Çerez

Saklama
Süresi
1 saat

Açıklama - Amaç
Bu çerez, özel kullanıcı kimliğinizi not
edecek şekilde ayarlanmıştır. Karma /
şifrelenmiş benzersiz bir kimlik içerir.

1 yıl

Bu çerez genellikle rlcdn.com tarafından
sağlanır ve reklam amaçlı kullanılır.

1 ay

Tekrar girişte ziyaretçiyi tanımak için
kullanılır. Bu, web sitesinin ziyaretçinin
davranışını kaydetmesine ve
Addthis.com tarafından sağlanan sosyal
paylaşım işlevini kolaylaştırmasına
olanak tanır.

6 ay

Bu çerez, benzersiz bir şekilde atanmış,
makine tarafından oluşturulmuş bir
kullanıcı kimliği sağlar ve web
sitesindeki etkinliklerle ilgili verileri
toplar. Bu veriler, analiz ve raporlama
için bir 3. tarafa gönderilebilir.

1 yıl

Bu çerez Doubleclick tarafından
belirlenir ve son kullanıcının web sitesini
nasıl kullandığı ve son kullanıcının söz
konusu web sitesini ziyaret etmeden
önce görmüş olabileceği her türlü
reklam hakkında bilgi verir.

1 yıl 1 ay

Bu çerez genellikle Quantserve
tarafından, web sitesi ziyaretçilerinin
siteyi nasıl kullandığı hakkında anonim
bilgileri izlemek için sağlanır.

3 ay

Bu çerez, birden çok web sitesinden
ziyaretçi verilerini toplayarak reklam
alaka düzeyini optimize etmek için
kullanılır - bu ziyaretçi verileri alışverişi
normalde üçüncü taraf bir veri merkezi
veya reklam değişimi tarafından
sağlanır.

uuid

.innovid.com

Üçüncü
Taraf
Çerez

CMID

.casalemedia.c
om

Üçüncü
Taraf
Çerez

1 yıl

Bu çerezler, kullanıcıların baktığı
ürünlerin reklam ve takibi ile
bağlantılıdır.

CMPS

.casalemedia.c
om

Üçüncü
Taraf
Çerez

3 ay

Bu çerezler, kullanıcıların baktığı
ürünlerin reklam ve takibi ile
bağlantılıdır.
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CMPRO

.casalemedia.c
om

Üçüncü
Taraf
Çerez

3 ay

Bu çerezler, kullanıcıların baktığı
ürünlerin reklam ve takibi ile
bağlantılıdır.

na_srp

.dlx.addthis.co
m

Üçüncü
Taraf
Çerez

1 dakika

Tekrar girişte ziyaretçiyi tanımak için
kullanılır. Bu, web sitesinin ziyaretçinin
davranışını kaydetmesine ve
Addthis.com tarafından sağlanan sosyal
paylaşım işlevini kolaylaştırmasına
olanak tanır.

ab

.agkn.com

Üçüncü
Taraf
Çerez

1 yıl

Bu çerez genellikle agkn.com tarafından
sağlanır ve reklam amaçlı kullanılır.

.netd.com

Birinci
Taraf
Çerez

1 yıl

Bu çerez, Google'ın DoubleClick for
Publishers hizmetiyle ilişkilidir. Amacı,
sitede sahibinin bir miktar gelir elde
edebileceği reklamların gösterilmesidir.

www.netd.com

Birinci
Taraf
Çerez

2 yıl 8 ay

Bu çerez, web sitesi ziyaretçilerinin
ziyaret ettikleri web sayfasından Twitter
ile ilgili özellikleri kullanmalarına izin
verir.

__gads

pId

uid

.addthis.com

Üçüncü
Taraf
Çerez

1 yıl 1 ay

Bu çerez, benzersiz bir şekilde atanmış,
makine tarafından oluşturulmuş bir
kullanıcı kimliği sağlar ve web
sitesindeki etkinliklerle ilgili verileri
toplar. Bu veriler, analiz ve raporlama
için bir 3. tarafa gönderilebilir.

ouid

.addthis.com

Üçüncü
Taraf
Çerez

1 yıl 1 ay

Sosyal Medya paylaşım izleme çerezi.

na_tc

.addthis.com

Üçüncü
Taraf
Çerez

1 yıl 1 ay

Sosyal Medya paylaşım izleme çerezi.

na_rn

.dlx.addthis.co
m

Üçüncü
Taraf
Çerez

1 ay

Datalogix gizlilik politikası ve Datalogix
reklamını devre dışı bırakma
mekanizması aşağıdaki bağlantıda
mevcuttur: eu.datalogix.com/uk-privacy/

pxrc

.rlcdn.com

Üçüncü
Taraf
Çerez

2 ay

Bu çerez, ziyaretçinin kişisel olmayan
verilerini kaydeder. Bilgi, reklam alaka
düzeyini optimize etmek için kullanılır.

1 ay

Datalogix gizlilik politikası ve Datalogix
reklamını devre dışı bırakma
mekanizması aşağıdaki bağlantıda
mevcuttur: eu.datalogix.com/uk-privacy/

na_sr

Üçüncü
.dlx.addthis.co
Taraf
m
Çerez

Sınıflandırılmamış çerezler
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Çerez Adı

Domain

Çerez
Tipi

Saklama
Süresi

u

.agkn.com

Üçüncü
Taraf
Çerez

1 yıl

d

.quantserve.co
m

Üçüncü
Taraf
Çerez

3 ay

CMTS

.casalemedia.c
om

Üçüncü
Taraf
Çerez

3 ay

Açıklama - Amaç

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik
iletişim dosyaları olan çerezler vasıtasıyla teknik ve otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.
Çerezler vasıtası ile elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin aşağıda yer alan
işlenme

amaçları

doğrultusunda, çerezlerin çalışması için birlikte çalıştığımız iş

ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumlarına çerezlerin kullanılabilmesi ve resmi
kurum taleplerinin karşılanabilmesi için aktarılabilecektir.
3. Çerez Kullanımının Engellenmesi
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına
sahipsiniz. Tarayıcı üreticileri, kendi ürünleri özelinde çerezlerin yönetimi hususunda ilgili
yardım sayfaları sunmakta olup daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Mozilla Firefox
Safari

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-website
s-store-on-your-computer
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

4. Çerezlerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?
Çerezlerinize ilişkin talepleriniz ve haklarınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
“ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesinden kaynaklanmakta olup bu madde
kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
uyarınca şirketimize iletebilirsiniz.
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Bu kapsamda, taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’ne
göre aşağıda yer adresimize posta yoluyla veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz varsa
e-posta üzerinden aşağıda yer alan e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu
Ünvan: Netd Müzik Video Dijital Platform ve Ticaret A.Ş. (Netd)
Adres: Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul
E-posta Adresi: kvkk@netd.com.tr

Şirketimiz

tarafından

uygulamalarımızın

düzenlenen

gösterilmesi

işbu

Çerez

amacıyla,

Aydınlatma

periyodik

olarak

Metni

kişisel

güncellenebilir.

bilgi
Çerez

Aydınlatma Metni’mizde önemli herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, başta
internet sitemiz aracılığıyla olmak üzere bilgilendirme yapılacaktır.
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