
WEB SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI 

[*] adresli web sitesinin (“Web Sitesi”) tam ve düzgün çalışabilmesi için çerez adı verilen 

küçük veri dosyaları kullanılmaktadır.  İşbu Çerez Politikası (“Politika”), Web Sitesi’ndeki 

çerezlerin ve benzer teknolojilerin kullanımını düzenlemektedir.  

 

ÇEREZ NEDİR? 

Çerezler, web sitelerinin ziyaret edilmesi esnasında kullanıcıların bilgisayarlarına veya 

mobil cihazlarına yerleştirilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Çerezler, web sitesi 

kullanıcılarının tercihlerini (web sitesi profil adı ve şifresi, dil, yazı büyüklüğü ve diğer 

görüntüleme tercihleri vb.) hatırlayarak web sitesine her girişte kullanıcıların aynı tercihleri 

tekrar yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. 

 

HANGİ TÜR ÇEREZLERİ KULLANIYORUZ? 

Web Sitesi’nde ancak aşağıda yer alan çerez türlerini kullanmaktayız: 

 Zorunlu Çerezler  : Bu çerezler, istediğiniz hizmetler gibi özellikleri kullanmak ve 

internet sitesi içinde gezinmenize olanak sağlamak için gereklidir. 

 Fonksiyonel Çerezler: Tercihlerinizi hatırlayarak web sitesi tarafından sizlere 

sunulmasını sağlar. 

 Analiz Çerezleri: Web Sitesi’nde Google Analytics kullanılmaktadır, bu çerez türü 

Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin bize istatistik sağlayan çerezlerdir. 

 Performans Çerezleri: Ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları ziyaret ettiğini 

göstermektedir. 

 Yukarıda yer alan çerezler dışında reklam çerezleri kullanmadığımızı belirtmek isteriz.  

Aşağıda yer verdiğimiz bilgilerle veya internet tarayıcınızın yönlendirmeleriyle veya 

www.aboutcookies.org ve www.allboutcookies.org sitelerinde yer alan bilgilerle sabit 

diskinizdeki kalıcı çerezleri kaldırabilir, ayrıca oturum ve kalıcı çerezlerinin kullanımını 

engelleyebilirsiniz. Ancak çerezlerinin kullanımını engellemeniz halinde Web Sitesi’ne 

girişiniz kısıtlı hale gelebilir veya Web Sitesi’nin tüm özelliklerini kullanamayabilirsiniz.  

 

 

http://www.aboutcookies.org/
http://www.allboutcookies.org/


ÇEREZLERİ NASIL KONTROL EDEBİLİRSİNİZ? 

Cihazlarınızda mevcut bulunan tüm çerezleri silebilir ve/veya çoğu internet tarayıcısında 

kullanımlarını engelleyebilirsiniz. Ancak bu durumda Web Sitesi’ne her girişinizde 

tercihlerinizi tekrar tekrar belirlemeniz gerekebilir ve Web Sitesi tam ve doğru olarak 

çalışmayabilir. Çerezlerin nasıl kullanılacağını kontrol etmek ve/veya cihazlarınızdaki mevcut 

çerezleri silmek için www.aboutcookies.org ve www.allboutcookies.org sayfalarındaki 

bilgilerden faydalanabilirsiniz.  

Aşağıda başlıca internet tarayıcıları üzerinde çerezleri nasıl silebileceğinize ilişkin bilgileri 

bulabilirsiniz: 

Safari 

1.  Safari menüsüne gidin. 

2. “Tercihler”e tıklayın. 

3. “Gizlilik” öğesine tıklayın. 

4. “Tüm Web Sitesi Verilerini Sil”i veya “Ayrıntılar”ı tıklayın, bir veya daha fazla web 

sitesi seçin ve “Sil”i tıklayın. 

Firefox  

1. Menü düğmesine  tıklayın ve “Seçenekler”i seçin. 

2. “Gizlilik” panelini seçin. 

3. ”Firefox uygulaması” ayarını “geçmiş için özel ayarları kullansın” olarak değiştirin.  

4. “Arama” alanına, Web Sitesi’nin veya çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. 

Böylelikle aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir. 

5. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip “Seçilenleri sil” düğmesine tıklayın. 

 

Internet Explorer 8.0 

1. Internet Explorer'da “Güvenlik” düğmesini ve ardından “Gözatma Geçmişini Sil”i 

seçin. 

http://www.aboutcookies.org/
http://www.allboutcookies.org/


2. “Tanımlama bilgileri”nin yanındaki onay kutusunu işaretleyin. 

3. “Sık Kullanılanlar” listenizdeki web siteleriyle ilişkili bilgilerini silmek istemiyorsanız 

“Sık Kullanılanlar web sitesi verilerini koru” onay kutusunu işaretleyin. 

4. “Sil”i seçin. 

 

Google Chrome  

1. “Ayarlar”'ı tıklayın. 

2. “Gelişmiş”i tıklayın. 

3. "Gizlilik ve güvenlik"in altında “İçerik ayarları”nı tıklayın. 

4. “Çerezler”'i tıklayın. 

5. "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi’nin adını arayın. 

6.  Site’nin sağındaki “Kaldır” simgesini tıklayın. 

 

Web Sitesi’ni kullanarak çerez kullanımını kabul etmektesiniz, çerezlerin silinmesi 

haricinde tamamen kullanılmasını önlemek istemeniz halinde Web Sitesi’ni ziyaret etmemeniz 

gerektiğini üzülerek belirtmek isteriz. 

 


