
ÇEREZ POLİTİKASI 

Bu Çerez Politikası; ACME tarafından veya onlar adına yürütülen tüm internet siteleri, üçüncü parti 

platformlardaki markalı internet siteleri (Google, Facebook vb.) ve bu internet siteleri veya üçüncü parti 

programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar için geçerlidir. 

ACME’nin sitesini kullanarak çerezlerin bu Çerez Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasını kabul etmiş 

olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını 

düzenlemeniz gerekmektedir. Çerez ayarlarınızın değiştirilmesinin mutlak gerekli çerezleri ve bu web 

sitesinin kullanımını etkileyebileceğini lütfen unutmayın. Web sitesinin veya seçeneklerin bir kısmı 

çerezler devre dışı bırakıldığında doğru çalışmayabilir. Tarayıcı ayarlarından çerezleri silme işlemini 

gerçekleştirmeniz durumunda ilgili internet sitesindeki tercihleriniz silinecektir. 

1- ÇEREZ (COOKİE) NEDİR?  

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler 

kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) 

depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız 

aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız 

cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki 

veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret 

ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder. 

2- ÇEREZLER NEDEN KULLANILIR? 

Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını 

sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını 

sağlar. 

Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta 

toplanmaktadır: 

Oturum Çerezleri: Internet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin 

sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve 

internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir. 

Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada 

harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve 

internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır. 

Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin 

hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş Internet 

özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir. 

Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve internet sitesindeki 

bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu çerezler, bu 

çerezlerin kullanımıyla elde edilen veriler ve kullanım amaçları üzerinde sınırlı bilgimiz ve kontrolümüz 

bulunmaktadır. Üçüncü taraf çerezler fonksiyonel, mutlak gerekli ve analiz çerezleri içerebilir. Üçüncü 

taraflar, elde edilen bilgileri kendi amaçları doğrultusunda kullanabilirler. Elde edilen bilgilere ilgili 

üçüncü taraf seçeneklerini nasıl kullandığınız gibi bilgiler (diğer bilgilerle birlikte) dahil olabilir ve ilgili 

üçüncü tarafın kullanıcılarını tanımlamasına olanak sağlayabilir. 

 



3- ÇEREZLERLE HANGİ TÜR VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

Çerezleri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanmaktayız: 

 ACME'nin internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak, hizmetlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız 

doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek; 

 ACME'nin sitesini ziyaretiniz sırasında gezinti ve kullanım tercihlerinizi hatırlamak, 

 ACME'nin sitesinin çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak, 

 ACME'nin sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığı hakkında en çok tıklanan 

bağlantılar, en çok ziyaret edilen sayfalar, görüntülenen hata mesajı sayısı gibi şahıs özelinde 

olmayan, sitemiz ile ilgili genel bilgileri toplamak ve bu bilgileri analiz ederek hatalı sayfaları 

işler hale getirmek, sitemizi geliştirmek, tercih edilmeyen sayfaları kaldırmak veya 

iyileştirmek, 

Çerezler bu Politika'da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup, tüm ilgili işlemler 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Koruması Kanuna uygun olarak yürütülmektedir. 

4- ÇEREZLERİ NASIL KONTROL EDEBİLİRSİNİZ? 

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri 

silebilir ve çoğu internet tarayıcısında çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Ancak 

çerezleri silmeniz ve ilerideki çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda 

özelliklerimizin bazılarına ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz. 

Çoğu internet tarayıcısı aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır: 

 Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme. 

 Üçüncü taraf çerezleri engelleme. 

 Belli sitelerden çerezleri engelleme. 

 Tüm çerezleri engelleme. 

 Internet tarayıcısını kapattığınızda tüm çerezleri silme. 

Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların 

izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır: 

Internet Explorer 

1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın. 

2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçeneklerine 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. 

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 internet sitesi'nin adını arayın. 

7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın. 

Mozilla Firefox 



1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i 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. 

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. İnternet Sitesi Verilerini tıklayın 

4. Bir veya daha fazla internet sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın. 

 

 

Bu politikanın en son güncellendiği tarih: 07/07/2021 


