ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi
geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın
ayarlarından Çerez’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi
kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı
değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Çerez Nedir?
Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızda depolanan ve bir dizi
karakter içeren küçük bir dosyadır. Kullanılan bu çerezler, size, bir internet sitesinde kişisel
ihtiyaçlarınıza uygun olarak, daha hızlı ve daha kolay bir gezinme deneyimi sağlamayı
amaçlamaktadır. Ancak, bir internet sitesinin sizinle ilgili ulaşabileceği bilgiler, sizin
paylaştıklarınız ve/veya verdiğiniz izinler çerçevesinde belirlenir. İnternet siteleri, sizin
vermediğiniz bilgilere ve/veya bilgisayarınızda bulunan herhangi başka bir dosyaya
ulaşabilme imkânına sahip değildir.
Çerez Türleri Nelerdir?
Saklanma sürelerine ilişkin olarak Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olmak üzere iki tip
çerez bulunmaktadır. Geçici çerezler, siz bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman
oluşturulup, tarayıcınızdan sayfayı kapattığınız zamana kadar geçerli olmaktadır. Kalıcı
çerezler ise, siz bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz anda oluşturulur ve siz bir değişiklik
yapıncaya ve/veya saklama süreleri sonuna kadar kalacaktır. Sizin belirlediğiniz ayarlar ile
birlikte, kalıcı çerezler, internet sitesini daha kişisel bir hale getirerek çalışmaya devam
edecektir.
Şirke mizce Çerezler Nasıl Kullanmaktadır?
Öncelikle belirtmek isteriz ki; Şirketimize ait Web sitesini, tarafınızca bir kişisel bilgi
(isim, kimlik, e-mail adresi vb.) verilmeksizin ziyaret edebilir; kurumsal kimliğimize, iletişim
bilgilerimize, kampanyalara, etkinliklere, faaliyetlere, referanslarımıza vb. her türlü bilgilere
ulaşabilirsiniz. Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler
veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı
ile toplanmamaktadır.
Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?
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Neredeyse bütün tarayıcılar, çerezleri doğrudan kabul edecek şekilde meydana
getirilmiştir. Siz, otomatik olarak kabul edilen çerezleri kontrol etme ve isterseniz imha etme
hakkına sahipsiniz. Bu doğrultuda, çerezlere ilişkin dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya
silebilirsiniz. Çerezlerinizle ilgili olarak bir değişiklik yapmak ve çerezlerin kullanılmasını
engellemek isterseniz, farklı tarayıcılar bakımından aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
İnternet Explorer:
1) Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya
tıklayın.
2) Araçlar düğmesine ve İnternet Seçenekleri’ne dokunun veya tıklayın.
3) Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini
engellemek için Ayarlar’ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam
düğmesine dokunun veya tıklayın.
Microso Edge :
1) Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın
ve Ayarlar bölümüne gelin.
2) Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza
gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
3) Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine
başlayabilirsiniz.
Google Chrome:
1) Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
2) Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
3) Altta Gelişmiş’i tıklayın.
4) Gizlilik ve Güvenlik’in altında İçerik Ayarları’nı tıklayın.
5) Çerezler’i tıklayın.
6) Tüm çerezler ve site verileri’nin altında Web Sitesi’nin adını arayın.
7) Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın
MozillaFirefox:
1) Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekleri seçin.
2) Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
3) Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
4) Çerezleri göster… düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
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5) Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen
çerezler görüntülenecektir.
6) Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
7) Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences
sayfasını kapatın
Safari:
1) Safari >Tercihler’i seçin.
2) Gizlilik öğesini tıklayın.
3) Web Sitesi Verilerini tıklayın.
4) Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.
Diğer ana web tarayıcılarında bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgiyi
https://www.esb.org.tr/cerez-bellek veya https://www.aboutcookies.org adresinde
bulabilirsiniz.
Tarafınızca, çerezlerin imha edilmesi yoluna gidilir ise, seçtiğiniz internet sitelerine
ilişkin olarak bulunan çerezler yok edilecektir.
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