
ÇEREZ POLİTİKASI 

Puma Spor Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Puma”) olarak 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu olarak; https://hikayembitmedi.org/ 
web sitesinde (“Web Sitesi”), siteyi kullananların gizliliğini ve kişisel verilerinin korunmasını gözeterek, 
daha iyi bir deneyim sunabilmek amacıyla ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işlemekte ve çerezler 
kullanmaktayız. Şirketimiz, işbu Çerez Politikası (“Politika”) ile Web Sitesi kullanıcılarına çerezler 
hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.  

Çerezler dışında işlenen kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgilere ise Puma Kişisel Verilerin Korunması 
ve İşlenmesine İlişkin ‘’Hikayem Bitmedi’’ Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz. Çerezlere ilişkin 
onayınızı, Web Sitesi üzerinden her zaman değiştirebilir veya geri alabilirsiniz. 

Reşit Olmayanlar 

18 yaşın altındaysanız Web Sitesi’ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. 
Ebeveynlerinizin refakati olmadan bu Web Sitesi’ni kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi 
paylaşmamanız gerekmektedir. 

➢ Çerez Nedir? 

Çerez, internet siteleri tarafından, erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize 
veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyalar, web 
tarayıcınız ile bağlantı kurduğunuz web sunucusu tarafından oluşturulup size gönderilir ve bu 
dosyalarda Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web 
Sitesi’ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi’ni etkili ve 
daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca Web Sitesi’nde ve üçüncü kişilerin 
web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır.  

➢ Çerezleri Kullanma Amaçlarımız 

Web Sitesi’nde bulunan çerezler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır; 

• Web Sitesi’nin daha etkili kullanılabilmesi için teknik sorunların tespit edilmesi, önlenmesi ve ele 
alınması ile kullanıcılara destek sağlanması   
 

• Web Sitesi’ni kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması ile size özel 
hedeflenmiş ürün ve hizmetlerin sunulması 
 

• Şirket’in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklanan başta 
olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi Web Sitesi’ni 
iyileştirmek, geliştirmek ve Web Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özelliklerin 
tercihlerinize göre kişiselleştirmesi 
 

• Web Sitesi’nin kullanımının izlenmesi 
 

• Web Sitesi’nin ve sistemlerimizin yetkisiz erişim ve kötü amaçlı kullanımlara karşı güvenliğinin 

sağlamasının yayılmasını önlemek amacıyla  

 
➢ Çerezlerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Şirket tarafından, yukarıda detaylandırılan amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik ortamda Çerezler 
vasıtasıyla verileriniz toplanmaktadır. Çerezler vasıtasıyla verilerinizi işlerken dayandığımız veri işleme 
şartları aşağıdaki gibidir: 

https://hikayembitmedi.org/


• bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  

• hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 
 

➢ Kullanım süresine göre çerez çeşitleri 

Web Sitesi’nde kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum 
çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer.  Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz 
olarak kalır. 

• Oturum Çerezleri 

Oturum çerezleri, ziyaretçilerimizin Web Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan 
sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı, ziyaretiniz süresince Web 
Sitesi’nin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır. 

➢ Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri 

Web Sitemiz’e yerleştiren tarafa göre “Puma çerezleri (first party cookie)” kullanılmaktadır. Puma 
çerezleri, Puma tarafından oluşturulur. 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri 

Web Sitesi’nde kullanım amacına göre; zorunlu çerezler, analiz/performans çerezleri, işlevsellik 
çerezleri, reklam ve hedefleme çerezleri kullanılmaktadır. Şirket bu çerezleri kullanarak; kullanıcıların 
birbirinden ayıran özellikleri belirleyerek, tercih ve beğenilerine uygun kampanya ve reklam yapmak 
amacıyla Kullanıcıları büyük gruplara ayırarak, yaş, cinsiyet, ilgilenilen kategoriler, mobil kullanım oranı 
gibi harcama alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik istatistiksel çalışmalar yapmaktadır. 

• Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler 

Web Sitesi’nin, hizmetlerimizin, uygulamalarımızın ve araçlarımızın işlerliğini sağlamak için gerekli olan 
çerezler, web işaretçileri ve diğer benzer teknolojileri kullanabiliriz. Bunlar, Web Sitesi’ne, 
hizmetlerimize, uygulamalarımıza ve araçlarımıza erişiminizi sağlayan, kural ve usullere uygun olmayan 
site davranışlarını tespit etmek, hileli faaliyetleri engellemek ve güvenliği iyileştirmek için gerekli olan 
veya aramaları kaydetme veya benzer işlevleri kullanmanıza imkân tanıyan teknolojileri içermektedir. 

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK m.5 kapsamında 
“bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına 
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız. 

• Analiz/Performans Çerezleri 

Web Sitesi’ne, hizmetlerimize, uygulamalarımıza ve araçlarımıza ilişkin; Web Sitesi’ni nasıl 
kullandığınızı anlamamıza, mesajlarımız ile etkileşimde bulunup bulunmadığınızın belirlenmesine, 
herhangi bir ürünü veya bağlantıyı görüntüleyip görüntülemediğinizin saptanmasına yardımcı olan veya 
Web Sitesi’nin içeriğini, hizmetlerimizi, uygulamalarımızı ve araçlarımızı geliştiren analitik 
çalışmalarımızın da aralarında bulunduğu performans değerlendirmelerini gerçekleştirmemizi sağlayan, 
çerezler, internet işaretçileri ve diğer benzer teknolojiler kullanabiliriz. 

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK m.5 kapsamında 
“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri 
için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanmaktayız. 

• İşlevsellikle İlgili Olanlar 



Web Sitesi’ne, hizmetlerimize, uygulamalarımıza ve araçlarımıza erişim sağladığınızda veya bunları 
kullandığınızda size daha gelişmiş özellikler sunmamıza imkân tanıyan çerezler, web işaretçileri ve diğer 
benzer teknolojiler kullanabiliriz. Bu özellikler arasında, Web Sitesi’ne giriş yaptığınızda sizi tanımamız 
ya da belli olan tercihleriniz ve ilgi alanlarınızı veya geçmişte görüntülediğiniz ürünleri hafızada tutmamız 
gibi Web Sitesi’nde sunduğumuz içeriğin iyileştirebilmesini sağlayan özellikler yer almaktadır. 

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK m.5 kapsamında 
“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri 
için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanmaktayız. 

 

➢ Web Sitemizde Kullanılan Çerezler 

 Web Sitesi’nde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır: 

Cookie 
Service 
Provider 

Cookie 
İsmi 

Cookie’nin Kullanım Amacı Cookie 
Süresi 

Google _ga Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer 
alan uygulamaların kullanması için. 

2 Yıl 

Google _gaexp AB testleri hakkında bilgileri tutan cookie – Google Tag 
Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için. 

85 Gün 

Google _gid Kullanıcı tanımlama için. 1 Gün 

Facebook 
Pixel 

_fbp Ziyaretçilerin hangi platform ve içerikten siteye yönlendiğini 
ve internet sitesinde gerçekleştirdiği eylemleri anlamak, bu 
eylemlerin sonuçlarını ölçmek, ziyaretçilerden özel hedef 
kitleler oluşturmak ve bu hedef kitlelere erişmek için kullanılır. 

4 Ay 

 

➢ Çerezlerin Yönetimi 

Birçok tarayıcı çerez dosyalarını otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Web Sitesi’ne 
erişirken, çerez dosyaları tarayıcı ayarlarınıza göre kabul edildiğinde, bu çerez dosyalarının kullanımını 
kabul etmiş olursunuz. Ancak Web Sitesi’ni kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat 
tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve 
sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir. Ayrıca, ayarlarda yapacağınız değişikliklerin sadece ilgili tarayıcı 
için geçerli olacağını özellikle belirtmek isteriz. Farklı bir tarayıcı kullanmanız veya cihazınızı 
değiştirmeniz halinde, çerez ayarlarının yeniden yapılandırılması gerekebilecektir. 

➢ Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak, 

• kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 



• 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 islenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak islenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini 
veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 
zararınızın giderilmesini talep etme  

haklarına sahipsiniz.  

Puma, KVKK’nın 13. maddesine ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e 
uygun olarak ileteceğiniz başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde 
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, 
ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.  

Talebinizi, Şirketimize yazılı olarak Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak No: 7-9 Kat:1 Nidakule Levent-
Şişli 34394 İstanbul adresine bizzat elden veya noter aracılığı ile veya info-turkey@puma.com adresine 
e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz.  

Şirket; çerezleri, çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve işbu Çerez Politikası’nı değiştirme hakkını saklı 
tutar. 

 


