Çerez Politikası
1. Çerez Nedir?
Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi)
kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir. Çerezler genellikle geldikleri internet sitelerinin
ismini, "kullanım ömürlerini" (çerezin cihazınızda ne kadar süre kalacağı gibi), ve rastgele verilmiş bir
sayıdan oluşan bir değer içerirler.
2. Çerezleri Ne İçin Kullanıyoruz?
Çerezlerin kullanılmasının;
•
•
•
•
•
•

Web sayfasının düzgün bir şekilde çalışması,
Web sayfasına bir sonraki girişin daha hızlı ve kolay olması,
Kullanıcıların bazı özelliklere erişiminin kolaylaştırılması,
İlgiye dayalı reklam sunulması,
İstenilmesi halinde parolanızın kaydedilmesiyle erişim kolaylığı sağlanması,
Web sayfası açısından analitik verilerin elde edilmesi

gibi nedenlerle çerezleri kullanmaktayız. Özellikle kullanıcıların web sayfalarına ne sıklıkla, ne süre
boyunca ve hangi sayfalara girildiği bilgisinin elde edilmesi web sayfasının sahipleri için önem arz
ettiği kadar stratejik planlamamız açısından da yönlendirici olmaktadır.
3. Hangi Çerez Türlerini Kullanıyoruz?
"Oturum çerezleri" ve "kalıcı çerezler" olmak üzere Sitelerimizde iki tür çerez kullanabiliriz. Oturum
çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler siz
silinceye veya süreleri doluncaya (bu şekilde çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin
"kullanım ömürlerine" bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar.
Üçüncü Kişilerin Çerezleri
Tedarikçilerin de hizmetlerini sunabilmeleri için Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, bizim yerimize
cihazlarınıza çerez kaydetmelerine izin verebiliriz. Bu çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu
çerezlerin nasıl kontrol edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi için, lütfen bu üçüncü kişilerin gizlilik
politikalarını inceleyiniz.
4. Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?
Aşağıda belirtimiz sitelerimizde kullanabileceğimiz farklı çerez tiplerini listeledik. Çerezler aracığıyla
edindiğimiz bilgilerin, kişisel bilgi niteliğinde olması halinde, bu Çerez Politikasını tamamlar nitelikteki
Gizlilik Politikası uygulanacaktır.
Önemli Çerezler
Önemli çerezler, Sitelerimizin çalışması ve sizin Sitemiz üzerinde hareket edebilmeniz ve sağlanan
hizmetlerden ve özelliklerden faydalanabilmeniz için kesinlikle gereklidir. Bu önemli çerezlerin
olmaması halinde, Site isteğimiz gibi sorunsuz bir şekilde çalışamayacaktır ve buna bağlı olarak bizden
talep ettiğiniz hizmet ve özellikleri sunamayacağız.

Tercih Çerezleri
Tercih çerezleri, tercihlerinize ilişkin bilgileri toplar ve dil veya diğer yerel ayarlarınızı hatırlamamızı ve
Sitemizi size uygun şekilde kişiselleştirmemizi sağlar.
Sosyal Eklenti Takip Çerezleri
Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi
amacıyla izlenmesi için kullanılır.
Analitik Çerezler
Analitik çerezler Site kullanımınız hakkında bilgi toplar ve Siteyi geliştirmemize yardımcı olur. Örneğin,
bu tip çerezler, Site üzerinde en çok hangi sayfaların ziyaret edildiğini gösterir, Site içinde yaşanılan
zorlukların kaydedilmesine yardımcı olur ve reklamlarımızın etkili olup olmadığını gösterir. Bu şekilde
bir kişinin Siteyi nasıl kullandığından ziyade, genel eğilimin hangi yönde olduğunu anlarız.
Pazarlama Çerezleri
Reklam çerezleri pazarlama amaçları ile kullanılır.
Zorunlu: Bu çerezler internet sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Sitelerimizde
gezinmenizi ve site özelliklerinden faydalanmanızı sağlarlar. Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri
dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama (ör. metin girişi) buna örnek verilebilir. Bu çerezler
kimliğinizi tanımlamaz.
Eğer bu çerezleri kabul etmezseniz, web sitesindeki veya sitenin bazı bölümlerindeki performans
etkilenebilir.
Performans: Bu çerezler ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan hata mesajları
gibi sorunlar hakkında bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin web sitemizle nasıl bir etkileşime girdiğini
anlamamıza yardımcı olur. Bu da web sitemizin performansını iyileştirebilmemizi sağlar. Bu çerezler
kimliğinizi tanımlamaz. Tüm veriler isimsiz bir şekilde alınır ve bir araya getirilir.
İşlevsellik: Bu çerezler, daha kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim için, web sitelerimizin
tercihlerinizi (ör. kullanıcı adınız, bulunduğunuz bölge veya kullandığınız dil) hatırlamasını sağlar.
Çerezler aynı zamanda ziyaretçilerin video izleyebilmelerini, oyun oynayabilmelerini ve bloglar,
sohbet odaları ve forumlar gibi sosyal araçları kullanabilmelerini sağlar. Bu çerezlerin topladığı
bilgiler, kullanıcı adınız veya profil resminiz gibi kimliğinizi tanımlayabilecek gizli verileri içerebilir.
Hangi verileri topladığımız, bu verilerle ne yaptığımız ve bu verileri kimlerle paylaştığımız konusunda
her zaman şeffaf olmalıyız.
Eğer bu çerezleri kabul etmezseniz, web sitesinin performans ve işlevselliği etkilenebilir ve web
sitesindeki bazı içeriklere erişim sağlanamayabilir.
Hedefleme / Reklam: Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri sunmak amacıyla
kullanılır. Hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla
kullanılabilir. Bu çerezleri, ziyaret ettiğiniz web sitelerini hatırlamak amacıyla kullanabilir ve bu
bilgileri reklam verenler ve kendi firmalarımız dahil olmak üzere üçüncü partilerle paylaşabiliriz. Bu

çerezler birçok türü, tüketicileri IP adresleri ile takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.
Toplanan bilgi ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığı hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki Hedefleme /
Reklam bölümünü ziyaret edebilirsiniz.
5. Çerezleri Nasıl Kontrol Ederim?
İnternet tarayıcılarının çoğunluğu çerezlerin otomatik olarak kabul edileceği şekilde ayarlanmıştır.
Bununla birlikte, yine internet tarayıcıların büyük çoğunluğunda çerezlerin engellenmesi veya
cihazınıza yerleştirilmeden önce sizi uyarması gibi ayarları seçme imkânı tanınmaktadır.
Yukarıdaki seçeneklere ek olarak, ayarları etkinleştirerek, dilediğiniz zaman çerezleri reddedebilir,
kabul edebilir veya kullandığınız Site üzerinden kaldırabilirsiniz. Çerezleri nasıl etkinleştireceğiniz,
etkisizleştireceğiniz veya kaldıracağınıza ilişkin bilgiler Internet tarayıcısı sağlayıcısının internet
sitesindeki Yardım ekranında yer almaktadır.
Ancak, Çerezlerin etkisizleştirilmesi veya kaldırılması halinde Sitelerin tüm özelliklerinin istenildiği
şekilde çalışmayacağının farkında olmalısınız. Örneğin Sitedeki bazı kısımları ziyaret edemeyebilir
veya Site üzerinde kişiselleştirilmiş verilere ulaşamayabilirsiniz.
Eğer Siteleri görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (bilgisayarınız, akıllı telefonunuz,
tabletiniz vs.) tüm cihazlarınızın aynı çerez seçeneklerine göre ayarlandığından emin olmalısınız.
Eğer ziyaret ettiğiniz internet sitelerinden kalan çerezlerin hepsinin temizlenmesini istiyorsanız,
izleme çerezlerinin silinmesini sağlayan programları indirebilirsiniz.
6. Bize Ulaşın
Çerez Politikasına ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde, internet sitemizde belirtilen adres
üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

