
ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI VE AÇIK RIZA; 
Çerez Politikamız, Gizlilik Politikamızın  (gizlilik politikası linki) bir parçasını oluşturur. Bu çerez politikasını kabul veya 
red hakkına sahipsiniz. 
Çerez (Cookie) Nedir? 
Günümüzde pek çok web sitesi çerez kullanmaktadır. Size hızlı ve güvenli daha iyi bir deneyim sağlamak için, çoğu 
internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; 
bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük metin dosyalarıdır. 
Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında izin verdiğinizde tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. 
Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını 
kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web 
sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.  Çerezler 
konusundan daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/ve http://www.allaboutcookies.org/adreslerini ziyaret 
edebilirsiniz. Çerezler, kişisel verilerinizi toplamaz ve saklamazlar. 
Çerezler Neden Kullanılır? 
Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin , ürün seçimlerinizin, web sitesi tarafından 
hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizde kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar. 
Ayrıca, web sitesinde bulunan üçüncü taraflara ait linkler  için gizlilik uygulamalarına ait sorumluluk …web sitesine 
ait değildir. Bu konuda gizlilik politikamızı okumanız önerilir (Gizlilik politikası linki). 
Çerez Türleri; 
 Çerezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadır:  

• Oturum Çerezleri: Internet sayfaları arasında bilgi  taşınması ve kullanıcı bilgilerinin sistematik olarak 
hatırlanması gibi özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve internet sitesine ait fonksiyonların 
düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir. 

• Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları 
zaman ile birlikte siteyi kullanım tercihleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve internet sitesinin 
performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır. 

• Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcılara kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçilmiş seçeneklerin hatırlatılmasını 
sağlayan çerezlerdir ve internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş  kişisel internet özellikleri sağlanmasını 
hedeflemektedir. 

• Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve internet sitesindeki bazı 
fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.  

Çerezlerin Kullanım Amaçları 
…Web sitesi tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:   
• Platform’un çalışması için gerekli güvenlik ve temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Web sitesi sistemlerinin 
yönetimi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veya hatalı, 
düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanılmaktadır. Örneğin; Web sitesi üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin 
ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre 
girmelerine gerek kalmaması. 
• Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak. Web sitesi sistemlerinin kolay kullanımı, 
kullanıcıya özel kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan 
çerezler kullanabilmektedir. Örneğin Platform’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret 
edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını 
bulmalarının kolaylaştırılması. 
• Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Web sitesinin performansının artırılması ve 
ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden 
çerezler kullanabilmektedir. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, 
Platform’u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması 

•  Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Kullanıcıya   veya üçüncü taraflara ait 
sistemlerin üzerinden kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve diğer içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu 
reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumunu analiz eden çerezler kullanabilmektedir.  Örneğin, 
ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. 

Reklam Amaçlı Çerez Kullanımımız 
(burada teknik ekip kullanılan çerezleri açıklayacak)Web sitemizde,  Google Adsense reklam sistemi kullanmaktadır. 
Bu sistem Google tarafından İçerik için AdSense reklamlarının görüntülendiği yayıncı web siteler inde sunulan 
reklamlarda kullanılan DoubleClick DART çerezi içerir. 
Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır. Bu çerezlerini kullanarak 
kullanıcılarınıza, sitenize ve İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunar.  Google reklam 
ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek DART çerezinin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. 
Google Web sitemizi ziyaret ettiği zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini 
kullanmaktadır. Söz konusu şirketler, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri 
(adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin 
reklamını size göstermek için kullanabilir. Bu uygulama hakkında bilgi edinmek için ve söz konusu bilgilerin bu 

http://www.doubleclick.com/privacy/faq.aspx
http://www.google.com/privacy_ads.html
http://www.google.com/privacy_ads.html


şirketler tarafından kullanılmasını engellemek üzere seçeneklerinizin neler olduğunu öğrenmek ve daha fazla bilgi 
için NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF) belgesinin A Eki’nden yararlanabilirsiniz. 
Çerezleri Kontrol Etme ve Silme 
  Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için 
tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul 
etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı 
talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kayded ilmiş 
çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız 
tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya 
silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür. Çerezlerin Kullanımı kişiselleştirebilirsiniz. Aşağıdaki 
bilgilerin teknik ekip tarafından teyidi gerekir. 
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirme imkanına sahipsiniz. 
Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser 
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 
Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet 
sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir. 

- sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,  
- yeni hizmetlerin sunulması ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması; 
- tercih, beğeni ve ihtiyaçlarınızın analiz edilerek en uygun ürünlere kolay erişiminizin sağlanması;  
- tercih, beğeni ve ihtiyaçlarınızın site üzerinden takip edilerek avantajlı fiyatların oluşması halinde ilgili kişinin 

bilgilendirilmesi;  
- ilgili kişiye yönelik özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması; promosyon ve indirim avantajlarından yararlanmanızın 

sağlanması;  
- özel günler ve anlık indirimlerden ilgili kişinin bilgilendirilmesi;  
- alınacak olan geri bildirimler ile sitenin kullanım koşullarının sizler için en uygun hale getirilmesi; 
- internet sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi 

analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı 
kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek 
 

Bu politikanın en son güncellendiği tarih:  ../../…. 
 
Çerez kullanımını kabul ediyorum    Kabul etmiyorum 

http://www.networkadvertising.org/sites/default/files/imce/principles.pdf

