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EK-3 
ŞİRKETİMİZİN ÇEREZ POLİTİKASI 

 
Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep 

telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama 
dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitemizdeki gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim 
sağladığınız cihazlarınız Web Sitemizi tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. 
Dolayısıyla çerezler, Web Sitemizi etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve 
önemlidir. Çerezler Web Sitemizde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz 
için kullanılmaktadır. 

Çerez Türleri 

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi 
bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz sırada oluşur, tarayıcı 
kapatılıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise internet sitesi ziyaret edildiğinde oluşur ve siz 
silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır. 

Kullanım Bakımından Çerez Türleri 

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi'nin düzgün 
şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, 
sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi 
çalışamayacaktır. 

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi 
yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. 

Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitesi'nin işleyişinizi analiz edip 
anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi'ni geliştirebilmemizi 
sağlamaktadır. 

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak 
üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır.  

Şirketimizin Çerez Kullanmasındaki Temel Amaçları 

- Web Sitemizin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç 
duyulması, 

- Şirketimizin sizin Web Sitemizi tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza 
ilişkin bilgileri toplanması, 

- 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 



 
 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN 
KORUNMASI VE İŞLENMESİ 

POLİTİKASI 

Doküman No: DD-04 

Revizyon Tarihi: 01.04.2020 

Revizyon No: 00 

Sayfa: 2 / 2 
 
 
kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine 
getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması. 

Çerezlerin Toplanması, 

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazların aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler 
cihazlara özeldir. Bilgilere erişim veya bilgilerin silinmesi istenildiği zaman mümkündür. 
. 

 


