
Çerez Politikası 

 
Çerez Nedir? 

Günümüzde hemen hemen her web sitesi çerez dediğimiz verileri kullanmaktadır. Çerezler bir 

web sayfası ziyareti edildiği zaman tarayıcıdaki kullanıcıların depolandığı 

dosyalardır.  Çerezler size daha hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için kullanılmaktadır. 

 
Çerezler Neden Kullanılır? 

Çerezler ilgili siteye ilk girdiğinizdeki verileri depolayarak bir sonraki ziyaretinizde önceki 

ziyaretinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanması sağlanarak sonraki 

ziyaretlerinizin işlevsel ve kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanılmasının sağlanması için 

kullanılır. 

Ayrıca web sitemizde bulunan 3. Kişi, kurum ve kuruluş sitelerine ait linkler bu 3. Kişilerin 

gizlilik politikalarına tabi olup sorumluluk kendilerine aittir. Bu linkler tıklanarak ziyaret 

edildiğinde siteye ait gizlilik politikasının okunması önerilmekle birlikte bu siteler ile alakalı 
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Ticaret Limited Şirketi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 
Çerez Çeşitleri Nelerdir? 

Geçici çerezler: Geçici çerezler, sadece oturum sırasında geçici olarak depolanır ve en kısa 

sürede tarayıcınızı kapattıktan sonra kaldırılır. 

Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/ mobil 

cihazda kalır ve web sitesine döndüğümüzde sizi tanımak için kullanılır. Kalıcı çerezlerin 

süreleri dolana kadar yeni bir çerez yüklenir, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır 

Oturum Çerezleri: Ziyaretçilere ait bilgilerin hatırlanması ve web sitesi fonksiyonlarının 

düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gerekli olan çerezlerdir. 

Performans ve analiz çerezleri: Web sitesi ziyaret edilme frekansı ve olası ziyaret edilme 

frekansı, olası hata bildirimleri gibi verilerin kullanılarak site ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet 

vermek amacıyla tutulan verilerdir. 

İşlevsellik çerezleri: Ziyaretçilere kolaylık sağlamak amacıyla önceden seçilmiş olan 

seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir. 

 
Çerezlerin Kullanım Amaçları 
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Ticaret Limited Şirketi tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki 

gibidir: 



Güvenlik amaçlı kullanımlar: Web sitenin ve sisteminin güvenliği ve idaresinin sağlanması 

amacıyla çerezler kullanılmaktadır.  

İşlevselliğe yönelik kullanımlar: Web sitenin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla çerezler 

kullanılmaktadır. 

Performansa yönelik kullanımlar: Sistemlerin performansını arttırmak amacıyla 

performansları değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanılmaktadır. 

 
Çerezleri Kontrol Etme ve Silme 

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da silmek için tarayıcınızdan 

mevcut ayarları değiştirmeniz yeterli olacaktır. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz 

amacıyla kabul/red etme seçeneği sunmaktadır.  Yine daha önceden kullanılmasına izin 

verdiğiniz çerezlerin silinmesi de mümkündür. 

Örneğin Chrome tarayıcısı ile girdiğiniz web sitelerin ilişkin çerezlerinizin silinmesini 

istiyorsanız; 

Ayarlar> Geçmiş Tarama Verilerini Temizle ’ye tıklamanız yeterlidir. Karşınıza hangi tarih 

aralığındaki verilerinizi silmek istediğinize dair bir seçenek gelmesi durumunda ise 

çerezlerinizin silinmesini istediğiniz aralığı seçebilirsiniz. 

 
Politika Yürürlük ve Güncellenme Tarihi 

Bu politika sitenin açıldığı tarih olan 12.11.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Politikanın güncellenme tarihi ise; 12.11.2020’dir. 

 


