
ÇEREZ POLITIKASI 

Isbu Çerez Politikası (“Politika”), KEYES tarafından, Politika’da yer alan çerezler web sitemizi 

ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimlerini gelistirmek, sizlere belirli hizmetler sunmak, web 

sitemizin 

ve ziyaretçilerimizin güvenligini saglamak amacıyla kullanılmaktadır. 

Isbu Politika’da yer alan çerezlerin kullanımı basta KVKK olmak üzere tabi oldugumuz 

mevzuata ve 

amacına uygun bir sekilde gerçeklestirilmektedir. 

Dönemsel, degisen ihtiyaçlara göre olarak web sitemizde de kullanmakta oldugumuz çerezleri 

devre dısı 

bırakabilir, silebilir, degistirebilir veya web sitesine yeni çerezler ekleyebiliriz. 

Bu nedenle, KEYES olarak isbu politikada yer alan bilgileri degistirme hakkını saklı 

tutmaktayız. 

Politika’da yer alan çerezlerin kullanılmasını istemediginiz takdirde internet tarayıcınızın 

ayarlarını 

Politika’da belirtilen sekillerde isteginiz dogrultusunda düzenleyebilirsiniz. 

Web sitemize ve sayfalarına eriserek, isbu politika uyarınca çerez kullanımını onaylamıs ve 

kabul 

etmis olursunuz. 

Çerez Nedir? 

Çerezler (cookies) web sunucuları tarafından internet tarayıcınıza gönderilen ve Web siteye 

erismek için 

kullandıgınız cihaza kaydedilerek, Web site ziyaretinize yönelik bilgilerin depolandıgı küçük 

boyutlu 

metin dosyalarıdır. 

Çerezlerin Kullanım Amacı Nedir? 

Çerezler, yukarıda belirtilen açıklamalar dogrultusunda Ziyaretçilerimize daha uygun hizmet, 

ürün veya 

teklif sunmak için kullanılmakla beraber; 

Web sitemizin kullanılması için ihtiyaç duyulan teknik verilerin saglanması, Web siteyi kullanım 

alıskanlıklarınıza ve ne sekilde kullandıgınıza iliskin bilgileri toplanması, yasa ve 

yönetmeliklerden 

kaynaklanan ve/veya sözlesmelerin ifasına yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz 

için IP 

adresi gibi kisisel verilere ihtiyaç duyulması sebepleriyle kullanılmaktadır. Görülecegi üzere, 

çerezler 

kural olarak kisisel verilerinizi toplamazlar. Ancak bazıları, internet sitesi ziyaretiniz sırasında 

verebileceginiz diger bilgiler ile eslestiginde kimliginizi belirleyebilecek bilgiler sunabilir. 

Çerezlerin Kabul edilmemesi durumunda ne olur? 

Web sitemizde yer çerezleri kabul etmemeye karar vermeniz durumunda veya bazı çerezleri 

silmeniz 

Web sitemizin kullanımını olumsuz yönde etkileyebilir, sundugumuz hizmetlerin kararsız 

çalısmasına ya 

da hiç çalısmamasına web sitede sundugumuz bazı hizmetleri kullanamamanıza, internet 

sitemizde 



yapacaklarınızı sınırlanmasına ve tasarım ve kullanıcı deneyimi üzerinde olumsuz etkiye sebep 

olabilir. 

Is bu Politika ile amaçlanan, web site ziyaretçilerin çerezler vasıtası ile elde edilen kisisel verileri 

hakkında KVKK’nin 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatmaktır. 

Asagıda yer alan tablolarda, web sitelerimizde kullanılmakta olan çerezler ve kullanım 

amaçlarını 

görebilirsiniz. 

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları 

Oturum Çerezleri: Ziyaretçilerin internet sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı 

kapatıldıktan 

sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz 

süresince 

internet sitesinin düzgün bir biçimde çalısmasını saglamaktır. 

Kalıcı Çerezler: Internet sitesinin islevselligini artırmak, daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak 

amacıyla 

kullanılan çerez türleridir. 

Bu tür çerezler ziyaretçilerin tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla 

ziyaretçilerin 

cihazlarında depolanır. 

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; internet sitesini kullanım amacı gibi hususlar göz önünde 

bulundurarak 

ziyaretçilere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde internet 

sitesinin 

aynı cihazla tekrardan ziyaret edilmesi durumunda, ziyaretçilerin cihazlarında internet sitesi 

tarafından 

olusturulmus bir çerez olup olmadıgı kontrol edilir ve var ise, internet sitesinin daha önce ziyaret 

edildigi 

anlasılır ve ziyaretçilere iletilecek içerikler bu dogrultuda belirlenir. 

Kullanım amaçlarına göre çerezler 

Zorunlu Çerezler: Zorunlu çerezler, internet sitemize göz atmanız ve sitenin güvenli alanlarına 

erisim 

gibi özelliklerini kullanmanız için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler güvenlik ve dogrulama 

gibi 

amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı dogrultusunda kullanılmaz ve 

kimliginizi 

tanımlamaz. Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldügünde önceki eylemleri hatırlama 

buna 

örnek verilebilir. 

Islevsellik çerezleri: Islevsellik çerezleri, daha kisisellestirilmis bir çevrimiçi deneyim için web 

sitemizde 

geçmiste yaptıgınız seçimlerin (kullanıcı adınız, bulundugunuz bölge veya kullandıgınız dil) 

hatırlamasına olanak tanır. Bu çerezlerin topladıgı bilgiler, kullanıcı adınız veya profil resminiz 

gibi 

kimliginizi tanımlayabilecek gizli verileri içerebilir. Bu tür çerezlerin kullanımına izin 

verilmemesi size 

özel bir özelligin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller. 



Performans çerezleri: Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandıgınız, hangi sayfaları ziyaret 

ettiginiz ve 

hangi baglantıları tıkladıgınız gibi bilgileri toplayarak ziyaretçilerin web sitemizle nasıl bir 

etkilesime 

girdigini anlamamıza yardımcı olur. Bu çerezler kimliginizi tanımlamaz. Tüm veriler isimsiz bir 

sekilde 

alınır ve bir araya getirilir. 

Pazarlama çerezleri: Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri sunmak amacıyla 

kullanılır. Ayrıca hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını 

kısıtlamak 

amacıyla da kullanılabilir. Bu çerezlerin birçok türü, tüketicileri takip ederek kimlik tanımlayıcı 

bilgiler 

toplayabilir. 

Kullanılan Çerezlerin Sahipligi 

Birinci taraf çerezleri: Dogrudan internet sitesi tarafından ziyaretçilerin cihazlarına yerlestirilir. 

Birinci 

taraf çerezleri gezmekte oldugunuz internet sitesi tarafından tanımlanır ve sadece bu site 

tarafından 

okunabilirler. 

Üçüncü taraf çerezleri: Üçüncü taraf çerezleri farklı hizmetler için kullanılan diger 

organizasyonlar 

tarafından tanımlanır. Örnegin, faydalanmakta oldugumuz harici veri analizi hizmetleri ve bu 

hizmeti 

sunan tedarikçiler, neyin popüler olup neyin olmadıgını raporlamak üzere bizim adımıza 

çerezleri 

tanımlarlar. 

Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz? 

Asagıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verebilir ya da reddebilirsiniz. 

Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandıgınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı 

degistirmeniz 

gerekmektedir. Bu degisiklikler kullandıgınız cihaz ve internet tarayıcısına göre degisiklik 

göstermektedir. Asagıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını 

engellemek için 

hangi adımların izlenmesi gerektigine iliskin bilgiler yer almaktadır: 

Internet Explorer 

Masaüstünü açın ve görev çubugunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın. 

Araçlar dügmesine ve Internet Seçenekleri ‘ne dokunun veya tıklayın. Gizlilik sekmesine 

dokunun veya 

tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar’ın altında bulunan 

kaydırıcıyı 

yukarıya hareket ettirin ve Tamam dügmesine dokunun veya tıklayın. 

Google Chrome 

Bilgisayarınızda Chrome’u açın. Sag üstte Diger Ayarlar’ı tıklayın. Altta Gelismis’i tıklayın. 

“Gizlilik ve güvenlik”in altında Içerik Ayarları’nı tıklayın. Çerezler’i tıklayın. “Tüm çerezler ve 

site 

verileri”nin altında Web Sitesi’nin adını arayın. Sitenin sagındaki Kaldır simgesini tıklayın. 



Mozilla Firefox 

Firefox Menü dügmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve 

Geçmis 

bölümüne gidin. Firefox ayarını geçmis için özel ayarları kullansın olarak degistirin. 

“Çerezleri göster” dügmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir. Arama: alanına, 

çerezlerini 

silmek istediginiz sitenin adını yazın. Aramanızla eslesen çerezler görüntülenecektir. 

Silmek istediginiz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil dügmesine tıklayın. Kapat dügmesine 

tıklayarak 

Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about: preferences sayfasını kapatın. 

Safari 

Safari > Tercihler’i seçin. Gizlilik ögesini tıklayın. Web Sitesi Verilerini tıklayın. Bir veya daha 

fazla 

web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın. 

Microsoft Edge 

Microsoft Edge tarayıcınızın sag üst kösesinden üç nokta isareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar 

bölümüne gelin. Karsınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Ögeleri Seç dedikten sonra 

karsınıza 

gelen pencereden temizlemek istediginiz bölümleri seçin. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. 

Istediginizi seçerek temizleme islemine baslayabilirsiniz. 


