Web Sitemizde Çerezlerin Kullanımı
Çerez nedir?
Çerezler, bir web sitesini ilk kez ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yerleştirilen metin
dosyalarıdır. Çerezler bir web sitesinin iyi ya da daha verimli çalışmasını sağlamak için kullanılırlar. Kullanıcıların
web sitesi ziyaretlerinin optimize edilmesine yardımcı olmak amacı ile web analitiklerinde de kullanılırlar. İki tip
çerez vardır: Oturum çerezleri ve kalıcı çerezler:
●
●

Oturum çerezleri, bir web sitesini ziyaret ederken tarayıcınızın alt dosyalarında geçici olarak oluşturulurlar.
Bu tip çerezlerin kullanımı tarayıcınızı kapattığınızda sona erer ve otomatik olarak silinirler.
Kalıcı çerezler ise tarayıcınızın alt dosyalarında kalmaya devam ederler ve ilgili çerezin oluşturulduğu web
sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde yeniden etkin hale gelirler. Kalıcı çerezler tarayıcınızı kapattığınızda sona
ermez ve tarayıcı alt klasöründe çerezin dosyasında belirlenen süre boyunca kalmaya devam ederler.

Çerezler ne için kullanılır?
Çerezlerin birçok işlevi mevcuttur. Örneğin, ziyaretçileri tanımamıza ve saymamıza, websitemizin performansının iyi
olup olmadığını analiz etmemize, kullanıcı adınızı ve tercihlerinizi hatırlamamıza yardımcı olabilirler. Böylece ilgi
alanlarınıza daha uygun içeriği eşleştirerek hızlı bir şekilde gösterilebilmesine olanak tanırlar. Aşağıda
websitemizde kullanılan çerez tiplerini ve işlevlerini bulabilirsiniz:

Çerez Tipi

İşlevi

Toplanan Veri

Temel çerezler

Bazen, “kesinlikle gerekli” olarak
tanımlanan bu tip çerezler olmadan
websitemizde ihtiyaç duyduğunuz
birçok hizmet sunulamayabilir.
(Örneğin, web sitemizdeki güvenli
alanlara girebilmenizi sağlamak için
kullanılırlar)

Bu tip çerezler sadece bilgisayarınızı veya
mobil cihazınızı tanımlar. Sizi birey olarak
tanımlamazlar yani bu çerezlerde bireysel
olarak tanımlanamayacak bilgiler saklanır.

Performans
Çerezleri

Bu tip çerezler analiz amacı ile
kullanılır, ziyaretçi sayımı yapmamızı ve
ziyaretçilerin websitemizde gezinirken
nasıl hareket ettiğini anlamamıza
yardımcı olur. Bu çerezler websitemizin
çalışma şeklini geliştirmemize imkan
sağlar (örneğin ziyaretçilerin aradıkları
bilgiye daha kolay ulaşmaları).

Bu tip çerezler sadece bilgisayarınızı veya
mobil cihazınızı tanımlar. Birey olarak sizi
tanımlamazlar. Analiz amaçlı veriler
anonim olarak toplanır.
Bazı durumlarda bu çerezlerin bazıları
bizim için üçüncü taraflarca yönetilir. BMI,
çerezleri yukarıda belirttiği amaçların
dışında veya bireyleri tespit etmek veya
kişisel verileri toplamak için
kullanmayacaktır.

İşlevsellik
Çerezleri

Bu tip çerezler, websitemizi tekrar
ziyaret ettiğinizde sizi hatırlamak için
kullanılır. Bu tip çerezler, içeriği sizin için
kişiselleştirebilmemize, isminizle
karşılanmanıza ve tercihlerinizin
hatırlanmasına yardımcı olur (örneğin,
dil veya bölge seçimi gibi).

Bu tip çerezler, kullanıcı adınız gibi sizin
tarafınızdan paylaşılan ve bireysel olarak
tanınmanızı sağlayan bilgileri toplayabilir.

Hedefli Çerezler

Bu tip çerezler, websitemizdeki
reklamcılar tarafından kullanılır. Farklı
websitelerini ziyaret ettiğinizde ilgi
alanlarınızı anlamak için tarayıcınızı izler
ve bu bilgiyi ilgi alanlarınıza daha alakalı
reklamları göstermek için kullanırlar.

Bu çerezler kullanılan araçları tedarik
eden üçüncü taraflarca saklanabilir ve
kullanılabilir.

Çerezler nasıl yönetilir ve devre dışı bırakılabilir?
İnternet tarayıcınızın ayarlarında çerezleri kabul edip etmemeyi tercih edebilirsiniz. Ancak, tarayıcınızı tüm
çerezleri bloke edecek şekilde ayarlarsanız, websitemizdeki bazı özellikleri, işlevleri kullanamaz ve bazı
bölümlere giriş yapamaz duruma gelebileceğinizin farkında olmalısınız.
Aşağıdaki linklerden en sık kullanılan bazı tarayıcılar için çerezlerin yönetimi ve çerez ayarlarınızı nasıl
yapabileceğinizi bulabilirsiniz:
●
●
●

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr&amp;p=cpn_cookies
Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizdadepoladi?redirectlocale=en-US&amp=&redirectslug=Cookies

Bunların dışında farklı bir tarayıcı kullanıyorsanız tarayıcınızın bu amaçla hazırlanan destek bölümlerini ziyaret
ediniz.
Çerezler hakkında hangi çerezlerin kullanıldığı, çerez yönetimi, çerezlerin devre dışı bırakılması ve daha fazla
genel bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: www.allaboutcookies.org

