
Çerezler hakkında bilgiler 

 

Çerez nedir? 

Çerez, bir web sitesinin, o sitede dolaşımınıza ilişkin verileri; PC, telefon ya da başka bir 

cihazınızda depoladığı küçük metin dosyasıdır. Çerezler internette gezinmeyi kolaylaştırmak ve 

web sitesini kullanıcı dostu yapmak için gerekli olup bilgisayarınıza zarar vermez.  

İşbu Politika uyarınca, bu web sitesi tarafından ana bilgi depolama yöntemi olarak kullanılan  

"Çerezler" ile tarayıcının "Yerel Depolama" alanı aynı amaç için kullanılır. Bu bölümde yer 

verilen tüm bilgiler aynı zamanda anılan "Yerel Depolama" için uygulanır. 

 

Çerezler bu wen sitesinde hangi amaçlarla kullanılır? 

Çerezler, web sitemizin çalışma şeklinin temel parçalarından biridir. Çerezlerimizin ana amacı, 

internette gezinme deneyiminizin geliştirilmesidir. Örneğin, belirttiğiniz tercihlerinizi (dil, ülke 

vb.) sitemizi ziyaretiniz sırasında ve gelecekteki ziyaretlerinizde hatırlamak için kullanılırlar. 

 

Çerezler'in tarafından kullanılan bilgiler aynı zamanda kullanım sayısı ve düzeni, kullanıcıların 

web sitesinin bireysel ilgilerine uygunluğu, daha kolay aramalar vs. tahmini ile siteyi 

geliştirmemize imkan sağlar. 

 

Önceden rızanızı aldığımız hallerde; Çerezler'i, etiketleri ve benzeri aygıtları Size kendi web 

sitemizden, üçüncü taraflara ait web sitelerinden ya da başka şekillerde, internette gezinme 

alışkanlıklarınızın analizine dayanan reklamlar göstermemize imkân sağlayan bilgileri edinmek 

için kullanabiliriz. 

 

Bu web sitesinde Çerezler ne amaçla KULLANILMAZ? 

Kullandığımız Çerezlerde adresiniz, şifreniz, kredi ya da debit kart bilgileriniz ve benzeri özel 

nitelikli kişisel bilgileri depolamıyoruz. 

 

Çerezlerde depolanan bilgileri kim kullanıyor? 

Web sitemizin Çerezlerinde depolanan bilgiler sadece bizim tarafımızdan kullanılır. Bu konuya 

ilişkin tek istisna kullanıcıların web sitemizde gezinirken edindiği hizmetleri ve kullanıcı 

deneyimini geliştirmek için talep edilen hizmetleri sunmak amacıyla harici kurumlar tarafından 

kullanılan ve yönetilen "üçüncü taraf çerezleri" olarak tanımlanan çerezlerdir. Bu "üçüncü taraf 

çerezleri"nin temel amacı erişim istatistikleri elde etmek ve ödeme işlemlerinin 

gerçekleştiğinden emin olmaktır. 

 

 

 



Bu web sitesinde Çerez kullanımından nasıl kaçınabilirim? 

Yukarıda açıklanan sınırlamaları da dikkate alarak bu web sitesinde Çerez kullanmak 

istemiyorsanız, öncelikle tarayıcınızda Çerez kullanımını devre dışı bırakmanız, ardından bu web 

sitesiyle ilişkili olarak tarayıcınızda kaydedilmiş Çerezleri silmeniz gerekmektedir. 

Çerezlerin kullanımını önlemek için bu seçeneği istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. 

 

Çerezlerin kullanımını nasıl devre dışı bırakır ve engellerim? 

Yukarıda belirtilen adımları izleyerek istediğiniz bir anda tarayıcınızın ayarlarını değiştirip bu 

web sitesinde kullanılan Çerezler'i kısıtlayabilir, engelleyebilir ya da silebilirsiniz. Her tarayıcıda 

ayarlar farklı olsa da, Çerezler genellikle "Tercihler" ya da "Araçlar" menüsünde yer alır. 

Tarayıcınızda Çerezleri ayarlamak hakkında daha fazla bilgi için tarayıcının "Yardım" menüsüne 

bakın. 

 

Bu web sitesi hangi özel Çerezleri hangi amaçla kullanıyor? 

Aşağıdaki tabloda bu web sitesinde kullanılan çerezler, etiketler ve diğer benzer araçlar ile her 

birinin amaç, süre ve yönetimine (kendimize ya da üçüncü taraflara ait çerezleri) ilişkin bilgiler 

gösterilmiştir. 

 

Teknik çerezler ve kişiselleştirme çerezleri: kimlik tespiti ve doğrulaması, tarama, 
arayüz kişiselleştirme, favoriler, vs.  

Bu çerezler oturum süresince web sitesi kimlik doğrulama işlemlerini tekrar etmek 
zorunda kalmamak amacıyla kullanıcıların kimliğini tanımak için kullanılır ve oturum 
süresince ya da daha sonraki ziyaretlerinde yapılan seçimleri ve daha önceden ziyaret 
edilen sayfaları vs. hatırlama imkânı sağlar. 

ÇEREZLER AMAÇ SÜRE YÖNETİM 

Kullanıcı 
Kimliği 
Belirleme 

Kullanıcının kimliğini belirlemek ve 
doğrulamak için kullanılır. Örneğin 
bağlantı süresi, oturum kimliği gibi 
kullanıcı oturumuyla ilgili teknik 
bilgileri de içerir. 

Kalıcı Kayıtlı 

Oturum kimlik 
tanımlama 

Kullanıcının HTTP oturumunu tespit 
etmek için kullanılır. Oturum 
sırasında kullanıcının isteklerini 
tespit etmek tüm web 
uygulamalarının sıkça başvurduğu 
bir uygulamadır. 

Kalıcı Kayıtlı 

Tarama 
konumu 

Kullanıcı tarama konumunu tespit 
etmenizi sağlar (oturum başlangıcı, 
ilk sayfa, ilk erişim, gezinti durumu, 

Kalıcı 
Kayıtlı 



oylama durumu vb.). 

Kullanıcı 
seçimleri 

Kullanıcı tarafından seçilen mağaza, 
dil, para birimi, ürünler, bedenler vb. 
değerleri depolar. 

Kalıcı 
Kayıtlı 

Favoriler ve 
en son 
etkinlikler  

İnternet sitesine sonraki erişimlerde 
kullanıcının favori seçimlerini 
(örneğin mağaza) ve en son 
seçimlerini (mağaza, ürün, çerez 
kurulum rızası gibi) hatırlamak için 
kullanılır. 

Kalıcı Kayıtlı 

Alışveriş 
sepeti 

Mini alışveriş sepetine dair bilgileri 
ve bu sepetle ilişkili kullanıcı oturum 
açma bilgilerini kaydetmek için 
kullanılır.  

Kalıcı Kayıtlı 

Protokoller 

Değişikliklerin güvenli bir domain 
(https) ile güvenli olmayan (http) bir 
domain arasında işlenmesine imkân 
sağlar. 

Kalıcı Kayıtlı 

 
Gezinme analizi için çerezler 

Bu çerezler, sonrasında istatiksel amaçlar için kümelenmiş bilgiler sağlamak üzere 
kullanıcının web sitesine (içeriğine değil) erişimine dair genel bilgiler elde eder.   

ÇEREZLER AMAÇ SÜRE YÖNETİM 

Kaynak 
(WC_GASour
ce) 

Bu websitesine erişen kullanıcının 
nereden geldiğini, örneğin ürün 
detayları sayfasına ürün 
kılavuzundan mı, arama motorundan 
mı yoksa harici bir websitesinden mi 
geldiğini belirlemek için kullanılır. 

Kalıcı Kayıtlı 



Google 
Analytics 
(__utma, 
__utmb, 
__utmc, 
__utmd 
__utmv 
__utmz vb.) 

Bu çerezler, kullanıcıların 
websitelerine erişimleri hakkında 
bilgi elde etmek için Google 
tarafından sunulan bir hizmet olan 
Google Analytics aracıyla 
websitesini izlemeyi sağlarlar. Daha 
sonraki analizler için kaydedilen bazı 
bilgiler şunlardır: bir kullanıcının 
websitesini ziyaret sayısı, 
kullanıcının ilk ve son ziyaret tarihi, 
ziyaretlerin süresi, kullanıcının 
websitesine hangi sayfadan eriştiği, 
websitesine erişim için hangi arama 
motorunun kullanıldığı veya hangi 
bağlantıya tıklandığı, kullanıcının 
dünyanın hangi noktasından eriştiği 
vs. Bu çerezlerin konfigürasyonu 
Google tarafından sunulan hizmetler 
ile önceden belirlenmiştir. Çerezler 
tarafından websitenizin kullanımına 
ilişkin sağlanan bilgiler, Google Inc. 
(Amerika Birleşik Devletleri merkezli 
bir şirket) tarafından iletilir ve 
saklanır, bu yüzden  kullanılan 
çerezler ve bunları nasıl devre dışı 
bırakabileceğiniz hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için Google 
Analytics'in gizlilik hakkındaki 
sayfasını, 
https://developers.google.com/analyt
ics/devguides/collection/analyticsjs/c
ookie-usage, ziyaret etmenizi 
öneriyoruz. Lütfen, üçüncü taraf 
websitelerinin içeriğinden veya 
doğruluğundan sorumlu 
olmadığımızı göz önünde 
bulundurunuz.  

Kalıcı Üçüncü taraf 

Dönüşüm-
Takip İmgesi 
(Twitter 
üzerindeki 
reklamlar için 
kullanılan 
çerezlere 
ilişkin) 

Sipariş onay sayfasında bulunan bu 
imge, Twitter'daki işleyiş vasıtasıyla 
yapılan satın almaların izlenmesini 
sağlar. Bu çerezler Twitter Ads 
Platform (reklam yöneticisi) 
üzerinden kontrol edilir ve bunların 
konfigürasyonu Twitter Inc (Amerika 
Birleşik Devletleri merkezli bir şirket) 

Kalıcı 
Üçüncü 
taraflar 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


tarafından sunulan hizmetler ile 
önceden belirlenir. Kullanılan 
çerezler ve bunların nasıl devre dışı 
bırakılacağı ile ilgili daha fazla bilgi 
edinmek için 
https://business.twitter.com/solutions
/online-conversion-tracking adresini 
ziyaret etmenizi öneririz. Lütfen 
üçüncü taraf websitelerinin 
içeriğinden veya doğruluğundan 
sorumlu olmadığımızı göz önünde 
bulundurunuz.  

Dönüşüm-
Takip İmgesi 
(Facebook 
üzerindeki 
reklamlar için 
kullanılan 
çerezlere 
ilişkin) 
 

Sipariş onay sayfasında bulunan bu 
İmge, Facebook'taki işleyiş 
vasıtasıyla yapılan satın almaların 
izlenmesini sağlar. Bu çerezler 
Facebook Ads Platform (reklam 
yöneticisi) üzerinden kontrol edilir ve 
bunların konfigürasyonu Facebook 
Inc (Amerika Birleşik Devletler 
merkezli bir şirket) tarafından 
sunulan hizmetler ile önceden 
belirlenir. Kullanılan çerezler ve 
bunların nasıl devre dışı bırakılacağı 
ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için 
https://www.facebook.com/business/
a/online-sales/conversion-tracking 
adresini ziyaret etmenizi öneririz. 
Lütfen üçüncü taraf websitelerinin 
içeriğinden veya doğruluğundan 
sorumlu olmadığımızı göz önünde 
bulundurunuz.   
 

Kalıcı Üçüncü taraf 

Dönüşüm-
Takip İmgesi 
(Bing 
üzerindeki 
reklamlar için 
kullanılan 
çerezlere 
ilişkin) 
 

Sipariş onay sayfasında bulunan bu 
İmge, Bing'teki işleyiş vasıtasıyla 
yapılan satın almaların izlenmesini 
sağlar. Bu çerezler Bing Ads 
Platform (reklam yöneticisi) 
üzerinden kontrol edilir ve bunların 
konfigürasyonu Bing Inc (Amerika 
Birleşik Devletler merkezli bir şirket) 
tarafından sunulan hizmetler ile 
önceden belirlenir. Kullanılan 
çerezler ve bunların nasıl devre dışı 
bırakılacağı ile ilgili daha fazla bilgi 

Kalıcı Üçüncü taraf 

https://business.twitter.com/solutions/online-conversion-tracking
https://business.twitter.com/solutions/online-conversion-tracking
https://business.twitter.com/solutions/online-conversion-tracking
https://business.twitter.com/solutions/online-conversion-tracking


edinmek için 
http://hepl.bingads.microsoft.com/#a
pex/3/en/n5012/2 adresini ziyaret 
etmenizi öneririz. Lütfen üçüncü 
taraf websitelerinin içeriğinden veya 
doğruluğundan sorumlu 
olmadığımızı göz önünde 
bulundurunuz.   
 

Dönüşüm-
Takip İmgesi 
(Google 
Sponsor 
Bağlantıları 
Kampanyası) 

Sipariş onay sayfasında bulunan bu 
imge (Google Analytics çerezleri ile 
bağlantılı olarak) Google Sponsor 
Bağlantıları Kampanyası'nın 
izlenmesini sağlar (Google Inc. 
Amerika Birleşik Devletleri merkezli 
bir şirkettir). Kullanılan çerezler ve 
bunların nasıl devre dışı bırakılacağı 
ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için 
http://www.google.com/policies/tech
nologies/types sitesini ziyaret 
etmenizi öneririz. Lütfen üçüncü 
taraf websitelerinin içeriğinden veya 
doğruluğundan sorumlu 
olmadığımızı göz önünde 
bulundurunuz.   
 
 

Kalıcı 
(30 gün) 

Üçüncü taraf 

Dönüşüm-
Takip İmgesi 
(Zannox 
Affiliate 
Network 
reklamlarına 
ilişkin) 

Sipariş onay sayfasında bulunan bu 
imge, Zanox Affiliate Network'e bağlı 
websiteleri üzerindeki reklam 
kampanyaları vasıtasıyla yapılan 
satın almaların izlenmesini sağlar. 
Kullanılan çerezler ve bunların nasıl 
devre dışı bırakılacağı ile ilgili daha 
fazla bilgi edinmek için 
http://www.zanox.com/gb/about-
zanox/privacy adresini ziyaret 
etmenizi öneririz. Lütfen üçüncü 
taraf websitelerinin içeriğinden veya 
doğruluğundan sorumlu 
olmadığımızı göz önünde 
bulundurunuz. 
 

Kalıcı Üçüncü taraf 

http://hepl.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/n5012/2
http://hepl.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/n5012/2
http://www.google.com/policies/technologies/types
http://www.google.com/policies/technologies/types


Optimizely 
(Optimizely 
segmentleri, 
Optimizely 
kullanıcı 
kimliği, 
Optimizely 
bekleyen olay 
günlüğü, 
Optimizely 
biriktirme yeri) 

Optimizely.com alanı veya 
www.optimizely.com ile özdeşleşen 
çerezler bize görünümü, algıyı, 
mesajları ve daha genel olarak 
kullanıcının sitemizde sürekli bir 
gezinti tecrübesi olduğundan emin 
olmak amacıyla, kullanıcıların siteyi 
kullanımına göre en uygun hale 
getirme fırsatı yaratmaktadır. İleri 
safhada yapılacak analizler için 
kaydedilen bilgilerden bazıları 
şöyledir: kullanıcıların gördüğü 
güncelleme sayısı, tarayıcı gibi 
ziyaretçi segment bilgileri, 
kampanya, mobil kaynak ve belirli 
kişiye özgü segment tipleri vb. Bu 
çerezlerin konfigürasyonu servis 
sağlayıcımız Optimizely Inc. 
(Amerika Birleşik Devletleri merkezli 
bir şirket) tarafından sunulan 
hizmetler ile önceden belirlenir. Bu 
sebeple, kullanılan çerezler 
hakkında daha fazla bilgi edinmek 
için 
https://help.optimizely.com/hc/en-
us/articles/200040335 adresini; bu 
çerezlerin nasıl kullanım dışı 
bırakılacağı ile ilgili daha fazla bilgi 
edinmek için 
https://www.optimizely.com/opt_out 
adresini ziyaret etmenizi öneririz.  
Lütfen üçüncü taraf websitelerinin 
içeriğinden veya doğruluğundan 
sorumlu olmadığımızı göz önünde 
bulundurunuz. 

Kalıcı Üçüncü taraf 

 
Satın alma analizi için çerezler 

Bu çerezler bu internet sitesinden yapılan satın alma işleminin hangi cihazda 
gerçekleştiği hakkında bilgi toplayarak müşterilere işlem sırasında yeterli teminatları 
sunduğumuzu doğrulamayı sağlar. Bu çerezler kredi kartı bilgileri gibi hassas bilgileri 
içermez. 

ÇEREZLER AMAÇ SÜRE YÖNETİM 

Alışveriş Müşterilere alışverişlerine ilişkin Kalıcı Kayıtlı 

http://www.optimizely.com/
https://help.optimizely.com/hc/en-us/articles/200040335
https://help.optimizely.com/hc/en-us/articles/200040335
https://www.optimizely.com/opt_out


cihazı 
(thx_guid) 

işlemlerinde yeterli güvenceyi 
sağlamak amacıyla yapılacak 
sonraki analizler için websitesinden 
yapılan satın almaların hangi cihaz 
(bilgisayar, telefon vb.) üzerinden 
gerçekleştiğinin tespitinin 
yapılmasını amaçlanır. Bu çerezdeki 
bilgiler analizi yapacak harici bir 
şirket tarafından toplanır. 

 
 
Bu bilgi tablosu, işbu internet sitesinde sunulan hizmetler değiştiğinde mümkün olan en hızlı 
sürede güncellenecektir. Ancak; bilgi tablosu, güncellemenin bir sonucu olarak herhangi bir 
çerezi, etiketi ya da benzer bir cihazı dahil etmekte geçici olarak yetersiz kalabilir.  Herhangi bir 
yetersizlik durumunda dahi yeni eklenen çerez, etiket ya da benzer cihazlar bu tabloda 
sunulanlarla aynı amaçlara sahip cihazlar olacaktır. 
 
 


