ÇEREZ POLİTİKASI
1. ÇEREZ POLİTİKASI NEDİR?
Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda
depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz,
eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde internet sitesi tercihleriniz
hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik
sunulabilir.
Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi
kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır.
2.ÇEREZ POLİTİKASININ AMACI
Çerez Politikası internet sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine
ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında yol
göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Garanti İplik San. ve Tic. A.Ş. (“Garanti İplik”)
birçok internet sitesinde olduğu gibi internet sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini
iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler
kullanmaktadır.
3.İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER
İnternet sitemizde sizlere hizmet verebilmek amacıyla farklı çerezler
kullanılabilmektedir. Her şekilde kullanılan çerezlerin Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu hükümlerine uygun olduğunu belirtmek isteriz. Bu bağlamda sitemizde
kullanılan çerezler aşağıdaki gibidir.
A- KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:
Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, web sitenin düzgün şekilde çalışması
için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte
işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde web site
çalışamayacaktır.
İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak
için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, web site üzerinde
yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir.
Analiz/ Performans Çerezleri: Bu çerezler, web sitenin işleyişinizi analiz edip anlamımızı
sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek web siteyi geliştirebilmemizi sağlamaktadır.
Hedefleme/ Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dahil olmak üzere,
ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Ancak bu
çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi
çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.
B- SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:
Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya
kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler,
çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara
ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web

sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web sitede üçüncü
kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu
hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler,
ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP
adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Web site, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı
ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları
iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer
kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler
arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini
kullanmaktadır.
4.ÇEREZ TERCİHLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Birçok web tarayıcısı, çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Ancak çerez
tercihlerini değiştirme şansınız bulunmaktadır. Bu bağlamda bazı çerezlerin
kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Çerez kullanımını onaylamıyorsanız internet sitesine
devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi bu Politika’da gösterildiği şekilde
değiştirmenizi rica ederiz.
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 seçenekleri'ne 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.
- Microsoft Edge
1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın
ve Ayarlar bölümüne gelin.
2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza
gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine
başlayabilirsiniz
- 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 Web 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. Web Sitesi Verilerini tıklayın.
4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın.
İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya
“www.allaboutcookies.org” ya da ”www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek
çerezlerin kaldırılması hakkında ayrıntılı bilgi öğrenebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya
oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat
web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

