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Çerez Politikası
Bu dokümanda Adalı Makina internet sayfasında
kullanılan Çerezlerin neler olduğu, niçin kullanıldığı,
hangi süreyle kullanıldığı açıklanmaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
1.0
15.11.2019
Yönetim Kurulu
ÇEREZ POLİTİKASI

Bu Çerez(Cookie) Politikası bankamız tarafından veya bankamız adına yürütülen internet
siteleri veya üçüncü parti internet siteleri (Google gibi) ile bu internet siteleri üzerinden erişilen
ve kullanılan uygulamalar için geçerlidir.
Çerezler, web-sitelerinin, kullanıcıların deneyimlerini daha verimli hale getirmek amacıyla
kullandığı küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için
www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.
Yasalara göre, bu sitenin işletilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezleri cihazınıza
yerleştirebiliyoruz.
Diğer
çerez
türleri
için
sizden
izin
almamız
gerekiyor.
Ziyaretçilerin/Üyelerin/Kullanıcıların İnternet Sitesinden/Mobil Uygulamalardan en verimli şekilde
faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için bu platformlarda Çerezler
kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak, çerezlerin bu Çerez Politikasına uygun şekilde
kullanılmasına onay vermiş oluyorsunuz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın
ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bu durum internet sitesi/mobil
uygulama kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.
Çerez Türleri:
Gerekli çerezler, sayfada gezinme ve web-sitesinin güvenli alanlarına erişim gibi temel
işlevleri sağlayarak web-sitesinin daha kullanışlı hale getirilmesine yardımcı olur. Web-sitesi bu
çerezler olmadan doğru bir şekilde işlev gösteremez.
Tercih çerezleri, web-sitesinin, tercih ettiğiniz dil veya bulunduğunuz bölge gibi websitesinin muamele ve görüntüsünü değiştiren bilgileri hatırlamasını sağlar.
İstatistik çerezler, web-sitesi sahiplerinin, isimsiz olarak bilgi toplayıp raporlama yaparak
ziyaretçilerin web-siteleriyle nasıl etkileşim halinde olduklarını anlamalarına yardımcı olur.
Pazarlama çerezleri web-sitelerindeki ziyaretçileri izlemek amacıyla kullanılır. Amaç,
bireysel kullanıcıya yönelik onun ilgisini çeken reklamlar göstermek olup yayıncı ve üçüncü taraf
reklamcılara değer sağlamaktır.
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Sınıflandırılmamış çerezler, bireysel çerez sağlayıcılarıyla birlikte sınıflandırma sürecinde
olduğumuz çerezlerdir.
Çerezleri ne amaçla kullanırız?
Çerezleri sitemizin kullanımını kolaylaştırmak, site ve ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız
doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanıyoruz. Çerezler daha sonra
sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz işlemleri ve deneyimlerinizi hızlandırmak amacıyla da
kullanılabilir. Bu bilgiler sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayacak bilgiler değildir.
Sitemizde “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olmak üzere iki türlü çerez kullanılabilir.
“Oturum çerezleri” sitemizden ayrılana kadar cihazınızda tutulan geçici çerezlerdir. Kalıcı bir
çerez ise, siz cihazınızdan silene kadar daha uzun süreli saklanmaktadır. Bu sürenin ne kadar
olacağı o çereze ait süreye, ömre ve tarayıcınız ayarlarına bağlı olarak değişecektir.
Ziyaret ettiğiniz bazı sayfalar tanıtım faaliyetlerimizi ve internet sitesi geliştirmelerimizi
desteklemekte olan üçüncü partilerle paylaşılabilecek bilgiler alabilir. Örneğin sitemize gelen
ziyaretçilere dair internet sitesi kullanım bilgileri arama sonuçlarının iyileştirilmesi veya belli
hizmetlerin yerine getirilebilmesi için üçüncü partilerle paylaşılabilir. Ancak bu bilgiler sizin
kimliğinizi tanımlayamazlar.
Sitemizde Kullanılan Çerezler:
Sitemizde aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır.
Çerez Adı
1P_JAR
__cfduid
_ga
_gat_gtag_UA_24775867_23
_gid

Domain
.gstatic.com
.cloudflare.com
.adalimakina.com.tr
.adalimakina.com.tr
.adalimakina.com.tr

Sona erme tarihi
2019-12-20T11:09:54.658Z
2019-12-21T15:06:51.452Z
2021-12-01T09:05:22.000Z
2019-12-02T09:06:22.000Z
2019-12-03T09:05:22.000Z

Çerez ayarlarımı nasıl değiştiririm?
Web sitemiz için çerez kullanımını ve kabulünüzü dilediğiniz zaman değiştirebilir veya geri
çekebilirsiniz.
Ziyaretçilerin/Üyelerin/Kullanıcıların, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin
tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa,
tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle,
tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin
çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya
sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.
Çerezlere ilişkin tercihlerin, kullanıcının internet sitesine erişim sağladığı her bir cihaz
özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir. Popüler tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceğini
aşağıdaki linklerden öğrenebilirsiniz.
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http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-andenable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?
hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Diğer tarayıcılarla ilgili bilgileri bulmak için tarayıcının geliştirici sitelerini ziyaret ediniz.
Tüm web sitelerinde Google Analytics tarafından izlenmekten vazgeçmek
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret edin.

için

Kim olduğumuz, bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz ve kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız
hakkında daha fazla bilgiyi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızdan
öğrenebilirsiniz.

İzniniz aşağıdaki http://www.adalimakina.com.tr/ etki alanı (domain) için geçerlidir.

