Çerezler Hakkında Bilgi
Çerez Nedir?
Çerez bir web sayfasının bilgisayarınıza, telefonunuza ya da herhangi başka bir cihazınıza o web sitesini
ziyaretinizle ilgili bilgiler toplamak için yerleştirdiği küçük metin dosyasıdır. Çerezler ziyaretiniz
sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmak ve siteyi kullanıcı dostu kılmak için gereklidirler ve
cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.
Bu Politika belgesinde bu web sitesinde kullanılan ana bilgi depolama metodu olarak "Çerezler" genel
terimi kullanılırken tarayıcının "Lokal Depolama" alanı da Çerezlerle aynı amaçlarla kullanılır. Bu
bölümde yer alan tüm bilgiler bu "Lokal Depolama" için de geçerlidir.
Bu Web Sitesinde Çerezler Ne İçin Kullanılır?
Çerezler web sitemizin işleyişinin ana unsurlarından birisidir. Çerezlerin ana amacı web sitemizi ziyaret
tecrübenizin iyileştirilmesidir. Örneğin gelecekteki ziyaretleriniz için o anki ziyaretinizde yaptığınız
tercihlerin (dil, ülke vs.) hatırlanması için kullanılırlar.
Çerezler tarafından toplanan bilgiler kullanım kalıplarının ve rakamlarının değerlendirilmesi yoluyla
sitenin kullanıcıların bireysel tercihlerine uygunluğunu, daha hızlı aramaları vs. geliştirmemizi sağlarlar.
Eğer önceden sizi bilgilendirerek rızanızı almışsak zaman zaman kendi web sitemizden veya üçüncü
taraf web sitelerinden ya da başka araçlarla gezinme alışkanlıklarınızın analizine dayalı reklamlar
göstermemize imkân verecek olan bilgiler toplamak için Çerezler, etiketler veya diğer benzer araçları
kullanabiliriz.
Bu Web Sitesinde Çerezler Ne İçin KULLANILMAZ?
Adresiniz, şifreniz, kredi ya da debit kart bilgileriniz gibi hassas şahsi nitelikteki bilgileri kullandığımız
çerezlerde depolamayız.
Çerezlerde depolanan bilgileri kim kullanır?
Web sitemizi ziyaretleri sırasındaki kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla tarafımızdan talep
edilen hizmetleri sunmak için harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen ve aşağıda "üçüncü
taraf çerezleri" olarak tanımlananlar hariç web sitemizdeki Çerezlerde depolanan bilgiler özel olarak
yalnızca bizim tarafımızdan kullanılırlar. Bu "üçüncü taraf çerezleri “nin ana kullanım amaçları erişim
istatistikleri elde etmek ve gerçekleştirilen ödeme işlemlerinin güvenliğini garanti etmektir.
Bu Web Sitesinde Çerez Kullanımını Nasıl Önleyebilirim?
Yukarıda belirtilen sınırlamaları göz önünde bulundurarak bu web sayfasında Çerez kullanımını
önlemeyi tercih ederseniz öncelikle tarayıcınızdaki çerez kullanım özelliğini devre dışı bırakmanız sonra
da bu web sitesiyle ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir.
Çerez kullanımını önleme seçeneğini dilediğiniz herhangi bir anda kullanabilirsiniz.
Çerez Kullanımını Nasıl Devre Dışı Bırakıp Önleyebilirim?
Aşağıda belirtilen adımları izleyerek tarayıcınızın ayarlarını değiştirmek suretiyle bu web sitesinde
kullanılan çerezleri dilediğiniz herhangi bir anda sınırlandırabilir, bloke edebilir ya da silebilirsiniz. Her
tarayıcının ayarlar menüsü farklı olduğundan Çerezler normal olarak "Tercihler" ya da "Araçlar"
menüsünde yapılandırılabilirler. Çerezlerin yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi için lütfen
tarayıcının "Yardım" menüsünü inceleyin

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkânını kullanabilirsiniz:
Google
Chrome

:

Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "çerezler"
sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet
Explorer

:

Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan "Araçlar" bölümünden güvenlik sekmesini
tıklayarak "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla
Firefox

Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesini tıklayınız.
: "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerezleri
yönetebilirsiniz.

Opera

:

Tarayıcınızın "Tercihler" bölümünde "Gelişmiş"i seçerek "çerezler" bölümünden
çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari

:

Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik"
Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

