İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı
deneyiminizi geliştirmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih
etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da
engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı
etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarını
değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi
varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde yer
alan Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İnternet Sitesinde Kullanılan Çerezler
Cookie Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?
Cookie’ler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla
cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
İnternet Sitemizde Cookie kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda
sıralanmaktadır:

o İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla
sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
o İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni
özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre
kişiselleştirmek;
o İnternet sitesinin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin
teminini sağlama.

Ne tür cookie’ler kullanıyoruz?
Oturum Cookie’leri
Session Cookies

Oturum Cookie’leri ziyaretçilerimizin İnternet
Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı
kapatıldıktan sonra silinen geçici Cookie’lerdir.
Bu tür Cookie’lerin kullanılmasının temel amacı
ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir
biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi
formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Cookie’ler
Persistent Cookies

Kalıcı Cookie’ler İnternet Sitesinin işlevselliğini
artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir
hizmet sunmak amacıyla kullanılan Cookie
türleridir. Bu tür Cookie’ler tercihlerinizi
hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla
cihazınızda depolanır.
Kalıcı Cookie’lerin bazı türleri; İnternet Sitesini
kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde
bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için
kullanılabilmektedir.
Kalıcı Cookie’ler sayesinde İnternet Sitemizi aynı
cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda,
cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından
oluşturulmuş bir Cookie 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.

Sitemizde Kullanılan Cookie’ler
Teknik Cookie’ler
Technical Cookies

Teknik Cookie’ler ile internet sitesinin çalışmasının
sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları
ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Cookie’leri Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine
giriş yapmaları durumunda, bu tür Cookie’ler ile
Authentication Cookies
ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir
sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek,
kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi
önlenir.
Flash Cookie’ler
Flash Cookies

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses
içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan Cookie
türleridir.

Kişiselleştirme Cookie’leri Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitelerinin
farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için
Customization Cookies
kullanılan Cookie’lerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz
dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik Cookie’ler
Analytical Cookies

İnternet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet
sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet
sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları
kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların
üretimini sağlayan Cookie’lerdir.

Cookie’leri nasıl kontrol edebilir veya silebilirim?
Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak cookie’leri otomatik olarak kabul
etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, cookie’leri engelleyecek veya cihazınıza cookie
gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Cookie’leri
yönetmenin birkaç yolu bulunmaktadır. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl
düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın
talimat veya yardım ekranına başvurun.
Eğer kullandığımız cookie’leri devre dışı bırakırsanız, bu eylem internet
sitemizdeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir; örneğin internet sitemizin

belirli bölümlerini görüntüleyemeyebilir veya tekrar ziyaret ettiğinizde sizin
için özelleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz.

Cookie’lerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek Cookie’lere ilişkin tercihlerinizi
kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
Adobe Analytics

http://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

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

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez%20Yönetimi

Opera

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

