
ÇEREZ POLİTİKASI 

 

ÇEREZ NEDİR? 

 

Çerezler, size daha iyi hizmet sunmak, web sitesinin performansını artırmak, sitede 

gezinirken kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatmak için tarayıcınız tarafından işlenen 

ve saklanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar bilgisayarınız ya da mobil 

cihazınızda tutulur. Çerezler tamamen zararsızdır ve çerezler vasıtasıyla cihazınıza 

virüs bulaşması teknik olarak mümkün değildir. Çerezleri kolaylıkla görüntüleyebilir 

ve silebilirsiniz.  

 

ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR? 

 

A. KULLANIM SÜRESİNE GÖRE ÇEREZLER 

 

1. Oturum Çerezleri: Bu çerezler geçicidir ziyaretiniz süresinde kullanılır ve 

tarayıcıyı kapattığınızda silinirler.  

2. Kalıcı Çerezler: Bu çerezler süresi dolana kadar cihazınızda kalır ve siz 

tekrar web sitesine girdiğinizde sizi ve tercihlerinizi hatırlamak için 

kullanılır.  

 

B. SAHİPLİĞE GÖRE ÇEREZLER 

 

1. Birinci Parti Çerezler: Ziyaret ettiğiniz web sitesi sahibinin yerleştirdiği ve 

sadece bu site tarafından erişilen çerezlerdir. 

2. Üçüncü Parti Çerezler: Ziyaret ettiğiniz siteye reklam verenler veya 

anatilik analiz yapanlar tarafından yerleştirilmiş ve ilgili siteye raporlama 

yapan çerezlerdir. 

 

WEB SİTEMİZDE KULLANDIĞIMIZ ÇEREZLER 

 

1. Zorunlu/Teknik Çerezler: Bu çerez web sitemizin doğru ve güvenli çalışması 

için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, alışveriş yaparken sepetinizdeki 

ürünleri tutma, mevcut oturum bilgilerinizin kaybolmadan tutulması gibi 

amaçlarla kullanılır. Genellikle birinci parti çerezlerdir. 

 

2. İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Bu çerez ziyaretçilerimizin tercihlerini 

hatırlamak için kullanılır. Ziyaretinizi kolaylaştırmak ve deneyiminizi 

geliştirmek içindir. Örneğin, siteyi hangi dilde kullanmak istediğinizi veya 

kullanıcı adı ve parolanız hatırlanarak siteye otomatik olarak giriş 

yapabilmenizi sağlar. Genellikle birinci parti çerezlerdir. 

 

3. Analitik/Performans Çerezler: Bu çerez web sitemizin iyileştirilmesi ve 

geliştirilmesi için kullanılır. Bu tür çerezler ziyaretçilerin site kullanım bilgileri, 

ziyaretçi sayıları, ziyaretçilerin görüntülediği sayfaları ve alınan hata mesajları 

gibi analitik verileri toplar. Bu bilgilerin hiçbiri ziyaretçiye ait kimlik bilgisi 

içermez.  



 

 

4. Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerez web sitemizde veya diğer sitelerde iş 

birliği yaptığımız ortaklarımızla size özel kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek 

ve reklamlara dair istatistiki bilgileri elde etmek için kullanılır. Bu çerezler iş 

ortakları veya diğer kuruluşlarla paylaşılabilir. Genellikle üçüncü parti 

çerezlerdir. 

 

ÇEREZLERİ NASIL KAPATABİLİRSİNİZ? 

 

Çerezler devre dışı bırakmanız durumunda web sitesini kullanmaya devam 

edebilirsiniz fakat web sitesinin tümüne erişemeyebilir veya erişim deneyiminiz kısıtlı 

olabilir. 

 

İnternet tarayıcılarının hazır ayarları tüm çerezleri kabul etmeye yöneliktir. Daha 

kısıtlı çerezlerle karşılaşmak ve hedefleme/reklam çerezlerini önlemek için 

tarayıcınızın “gizli pencere” seçeneğiniz kullanabilirsiniz. 

 

Tarayıcınızın çerez ayarlarını değiştirmek/kapatmak için tarayıcının yardım 

sayfasından destek alabilir veya aşağıdaki sayfalardan yararlanabilirsiniz; 

 

 Google Chrome için;  

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

 Microsoft Edge için; 

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

 Mozilla Firefox için; 

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-

depoladi 

 Opera için; 

https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData 

 Safari için; 

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac 
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