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ÇEREZLER
İnternet sitemiz çerezleri kullanır. Çerez, ağ sunucusu tarafından
sunucuya gönderilen ve sunucuda saklanan, tanımlayıcı (harfler ve
sayılardan oluşan bir kod dizisi) içeren bir dosyadır. Daha sonra tarayıcı
sunucudan her sayfa talep ettiğinde tanımlayıcı sunucuya geri gönderilir.
Çerezler “kalıcı” veya “oturum” çerezleri olabilir: Kalıcı çerez, kullanıcı
tarafından son kullanım tarihine kadar silinmediği takdirde tarayıcı
tarafından saklanır ve son kullanım tarihinde silinir; oturum çerezi ise
kullanıcı oturumunun sonunda tarayıcı kapatıldığında silinir. Çerezler
kullanıcıyı tanımlamakta kullanılabilecek bilgileri içermezler, ancak sizin
hakkınızda sakladığımız bilgiler, çerezlerdeki veriler ile ilişkilendirilebilir.
İnternet sitemizde sadece oturum çerezleri / sadece kalıcı çerezleri / hem
kalıcı hem oturum çerezlerini kullanırız.
1. İnternet sitemizde kullandığımız çerezlerin adları ve kullanım amaçları
aşağıda belirtilmiştir:
1. Kullanıcı internet sitesini ziyaret ettiğinde / kullanıcıları sitede
gezinirken izleme / internet sitesinde alışveriş sepeti kullanımını
sağlama / sitenin kullanılabilirliğini geliştirme / internet sitesinin
kullanımını analiz etme / dolandırıcılığı önleme ve sitenin
güvenliğini arttırma / internet sitesini her kullanıcıya göre
özelleştirme / belirli kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik
reklamları gösterme / amaç(lar)ı tanımlama};
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2. Çoğu tarayıcı çerez kullanımını reddetmenizi sağlar. Örneğin:
1. Internet Explorer’da (sürüm 10), “Araçlar”, “İnternet
Seçenekleri”, “Gizlilik” ve ardından “Gelişmiş” üzerine tıklayarak
çerez kullanımını geçersiz kılma özelliği ile çerezleri
engelleyebilirsiniz;
2. Firefox’ta (sürüm 24), “Araçlar”, “Seçenekler”, “Gizlilik” üzerine
tıkladıktan sonra açılır menüden “Geçmiş için özel ayarları
kullan” seçeneğini seçtikten sonra “Sitelerden çerezleri kabul
et” onay kutucuğundaki işareti kaldırarak tüm çerezleri
engelleyebilirsiniz ve
3. Chrome’da (sürüm 29) “Özelleştirme ve kontrol” menüsüne
eriştikten sonra “Ayarlar”, “Gelişmiş ayarları göster” ve “İçerik
ayarları” üzerine tıklayıp, “Çerezler” başlığı altında “Sitelerin
veri ayarlamasını engelle” seçeneğini seçerek tüm çerezleri
engelleyebilirsiniz.
Tüm çerezleri engellemek, birçok internet sitesinin kullanılabilirliğini
kısıtlayacaktır. Çerezleri engellerseniz, sitemizdeki özelliklerin tümünü
kullanamazsınız.
3. Bilgisayarınızda saklanan çerezleri silebilirsiniz. Örneğin:
1. Internet Explorer’da (sürüm 10) çerez dosyalarını manuel
olarak silmeniz gerekir (bununla ilgili
talimatları http://support.microsoft.com/kb/278835 adresinde
bulabilirsiniz);
2. Firefox’ta (sürüm 24) “Araçlar”, “Seçenekler” ve “Gizlilik”
üzerine tıkladıktan sonra “Geçmiş için özel ayarları kullan”
seçeneğini seçip “Çerezleri göster” ve ardından “Tüm çerezleri
sil” üzerine tıklayarak tüm çerezleri silebilirsiniz.
3. Chrome’da (sürüm 29) “Özelleştirme ve kontrol” menüsüne
eriştikten sonra “Ayarlar”, “Gelişmiş ayarları göster” ve “Tarama
verilerini temizle” üzerine tıkladıktan sonra “Çerezleri ve diğer
site eklenti verilerini sil” seçeneğini seçip “Tarama verilerini
temizle” üzerine tıklayarak tüm çerezleri silebilirsiniz.
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