ÇEREZ POLİTİKASI
Bu politikada, elektronik iletişim gizliliği hakkında AB Direktifi kapsamına giren çerezlere
ve diğer benzeri teknolojilere atıfta bulunmak için “çerez” terimini kullanıyoruz.
Çerez nedir?
Çerez, bir web sitesinin tarayıcınızdan, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda
saklamasını istediği küçük bir veri parçasıdır. Çerez, web sitesinin eylemlerinizi veya
tercihlerinizi zaman içerisinde “hatırlamasına” imkân verir.
Çoğu web tarayıcısı çerezleri destekler; ancak, kullanıcılar tarayıcılarını belirli türlerde
çerezleri veya özel çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirler. Bunun yanı sıra
kullanıcılar diledikleri zaman çerezleri silebilirler.
Neden çerez kullanıyoruz?
İçeriğimizle etkileşim biçiminizi daha iyi tanımak ve web sitemizi/sitelerimizi ziyaret
deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Örneğin bazı çerezler dilinizi veya
tercihlerinizi hatırlar; böylece web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde bu tercihleri
yeniden yapmak zorunda kalmazsınız. Buna ek olarak çerezler, size web site(leri)mizdeki
videolar gibi özel içeriği sunabilmemize de imkân veriyor. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi
“yeniden pazarlama” çabasıyla size üçüncü taraf web sitesinde/sitelerinde hedefe yönelik
reklamlarla hizmet sunmak üzere web sitemizdeki/sitelerimizdeki davranışlarınızdan
öğrendiklerimizi kullanabiliriz.
Ne tür çerezler kullanıyoruz?
Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezleri
Web sitemizde hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanıyoruz.Birinci taraf
çerezleri, genel olarak dil ve konum tercihlerini belirlemek veya temel site işlevselliğini
sağlamak üzere kullanılan, websayfasiadresi alanından düzenlenen çerezlerdir.Üçüncü
taraf çerezleri, Servis sağlayıcıları gibi başka taraflara aittir ve bu taraflarca yönetilir. Web
sitesi dışında bazı reklamlara izin vermek gibi amaçlarla birtakım formlar iletmek için gerek
duyulabilir.
Kalıcı Çerezler
Kalıcı çerezler web sitesindeki tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcınızı
kapattıktan veya bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra dahi masaüstü veya mobil
cihazınızda kalır. Ziyaretçi şablonları oluşturmak amacıyla kullanıcı davranışını analiz
etmek ve böylece size ve web site(leri)mizi ziyaret eden başkalarına yönelik web sitesi
işlevlerimizi iyileştirebilmek için bu çerezleri kullanıyoruz. Bu çerezler, hedefe yönelik
reklamlarla size hizmet verebilmemize ve site işlevlerinin ve reklamların etkinliğini
ölçmemize imkân tanıyor.
Çerezler reklam amaçlarıyla nasıl kullanılır?
Çerezlerin yanı sıra web işaretleri, pikseller ve isimsiz reklam ağı etiketleri gibi reklam
teknolojileri sizi ilgilendirebilecek reklamları size daha etkin biçimde sunmamıza yardımcı
oluyor. Bunlar aynı zamanda reklam verenler için toplu denetim verilerini, araştırmaları ve
performans raporlarını toplamamıza da yardımcı oluyor. Pikseller, reklamların size
sunumunu anlamamıza, geliştirmemize ve birtakım reklamların size ne zaman
gösterildiğini bilmemize yardımcı oluyor. Web tarayıcınız doğrudan reklam ağı
sunucularından reklam ve web işaretleri talep edebileceğinden bu ağlar, siz onların
sitesinden bir web sayfası talep etmişsiniz gibi kendi çerezlerini görüntüleyebilir,
düzenleyebilir veya ayarlayabilir.
Her ne kadar üçüncü taraf sitelerindeki tarayıcı davranışınız hakkında profil oluşturmak
için çerez kullanmasak da size uygun ve ilgilerinize yönelik reklamlar göstermek için
üçüncü taraflardan alınmış toplu verileri kullanıyoruz. Topladığımız hiçbir kişisel bilgiyi
reklam verenlere aktarmıyoruz. Çerez ayarlarınızı değiştirmek suretiyle site dışı ve üçüncü
taraf bilgilendirmeli reklamlardan çıkış tercihinde bulunabilirsiniz. Çıkış tercihinde
bulunmak, ziyaret ettiğiniz sayfalardan reklamları kaldırmayacak fakat bunun yerine
gördüğünüz reklamların sizin ilgi alanlarınızla örtüşmemesiyle sonuçlanacaktır. Bu da

gördüğünüz reklam(lar)ın bu özel çerezler yoluyla ilgi alanlarınızla örtüştürülememesi
anlamına gelir.
Üçüncü taraf çerezleri nasıl kullanılır?
Web sitelerimizdeki işlevlerden bazıları için, örneğin YouTube uzantılı videoların veya
buraya yönlendiren bağlantıların bulunduğu bir sayfayı ziyaret ettiğiniz durumlarda üçüncü
taraf tedarikçiler kullanıyoruz. Bu videolar veya bağlantılar (ve üçüncü taraf tedarikçilerden
gelen her türlü diğer içerik) üçüncü taraf çerezleri içerebilir, dolayısıyla çerez kullanımları
hakkında bilgi edinmek için bu üçüncü taraf sağlayıcıların gizlilik politikalarına
başvurmanızı öneririz.
Çerezleri nasıl reddedebilir ve silebilirim?
Web site(leri)mizdeki çerez tercihlerine tıklayarak bir web sitesindeki ziyaretinize bağlı
olarak ayarlanan tüm veya belirli çerez tiplerini reddetmeyi veya engellemeyi seçebilirsiniz.
Tarayıcı ayarlarınızı değiştirmek suretiyle web sitelerine ve/veya üçüncü taraf tedarikçilerin
web sitelerine dair tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Lütfen çoğu tarayıcının çerezleri
otomatik olarak kabul ettiğini dikkate alın. Dolayısıyla çerezlerin kullanılmasını
istemiyorsanız çerezleri aktif olarak silmeniz veya engellemeniz gerekebilir. Çerezlerin
kullanımını reddetmeniz halinde web sitelerimizi kullanmaya devam edebilirsiniz fakat
işlevlerden bazıları doğru çalışmayabilir. Ayrıca çerezlerin nasıl silineceği veya
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ve
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için www.allaboutcookies.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Çerezlerden bazılarını veya
hepsini silmeksizin veya reddetmeksizin web sitemizi kullanmakla silmediğiniz veya
reddetmediğiniz bu çerezleri cihazınıza yerleştirebileceğimizi kabul etmektesiniz.
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