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[Güncelleme Tarihi]  

 

ÇEREZ POLİTİKASI  

 

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi 

geliştirebilmek için çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın 

ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizin tüm 

özelliklerini kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez 

ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. 

 

1. Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?  

 

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

sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. 

 

İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sayılmaktadır;  

 

 İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan 

hizmetleri geliştirmek, 

 İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve 

sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, 

 İnternet sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini 

sağlamak. 

 

2. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri 

 

Çerez Türü Açıklamalar 

Oturum Çerezleri 

Oturum çerezleri, ziyaretçilerimizin internet sitemizi ziyaretleri 

süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici 

çerezlerdir. 

 

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince 

internet sitemizin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.  

Kalıcı Çerezler 

Kalıcı çerezler, internet sitesinin işlevselliğini artırmak, 

ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak, sizi mevcut bir 

kullanıcı olarak tanımak ve size özel öneriler sunmak amacıyla 

kullanılan çerez türleridir. 

 

Kalıcı çerezler sayesinde internet sitemizi cihazınızla birden fazla 

kez ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda internet sitemiz 

tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve 

var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size 

iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha 

iyi bir hizmet sunulur.  
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Zorunlu Çerezler 

Web sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin 

özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için 

kullanımı mecburi olan çerezlerdir. 

İşlevsel ve Analitik 

Çerezler 

Tercihlerinizin hatırlanması, web sitesinin etkin şekilde 

kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize 

edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız 

hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki 

çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme 

dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir. 

Takip Çerezleri 

Takip çerezleri web sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını 

ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. 

Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret 

geçmişinizin takibini, ve farklı alan adları arasında bu kayıtların 

eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların 

tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin 

hedeflenmesi, ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. 

Bu çerezler kimliğinizi belirlemek veya şahsınıza özel kararlar 

almak için kullanılmayacaktır. 

 

 

3. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler 

 

Çerez Açıklamalar 

  

  

 

4. 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 

Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-

cookies 

Mozilla Firefox 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-

websites-store-on-your-computer 

Safari https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US 

 

İşbu Çerez Politikası’nda belirtilen usullerle profilleme işlemi gerçekleştirilebilmekte, 

sitemizin geliştirilebilmesi için gerekli faaliyet yürütülmektedir. 

 

Şirketimiz tarafından düzenlenen işbu Çerez Politikası kişisel bilgi uygulamalarımızın 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
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gösterilmesi amacıyla, önceden haber verilmeksizin periyodik olarak güncellenebilir. Çerez 

Politikamızda önemli herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, internet sitemizde göze 

çarpan bir bildirim yer alacak ve bu surette bilgilendirme yapılacaktır. Ek olarak, işbu Çerez 

Politikası’nın son güncellenme tarihini işbu Çerez Politikası’nın en üst kısmında bulabilirsiniz. 

  

 


