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ÇEREZ POLİTİKASI 

 

Simon Hegele Lojistik ve Servis Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, web 

sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve sitemizin kullanımını kişiselleştirmek amacıyla çerezler, 

piksel etiketleri (bundan böyle "Simon Hegele" olarak anılacaktır) ve yerel saklama teknolojileri 

kullanmaktayız. Bu sayfanın, anılan teknolojilerin niçin kullanıldıklarını ve bunları kontrol etmeyi 

veya -tercihiniz bu yöndeyse- silmeyi anlamanıza yardımcı olmasını istiyoruz.  

 

Çerez Nedir? 

 

Müşterilere ve ziyaretçi web siteleri üzerinden ürün veya hizmet sunan neredeyse bütün firmalar, 

bu web sitelerinde çerezler kullanmaktadırlar. Sizlere daha iyi, hızlı ve güvenli bir alışveriş 

deneyimi yaşatmak ve ürün ve hizmetlerimizi sizlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirmek için, biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza 

(örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web 

sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı 

cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını 

kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine 

iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği 

de ona göre tayin eder.  

 

Çerezler Neden Kullanılır? 

 

Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından 

hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir 

deneyim sunmasını sağlar. 

 

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme 

 

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek 

için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz 

için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir 

web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. 

Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri 

kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre 

değişebilmektedir.  
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Kategori 1- İstatistik Çerezleri 

 

Bu çerezler, ziyaretçilerimizin web sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplamaktadır. 

Örneğin, hangi ziyaretçilerin en sık gidecekleri sayfaları ve web sayfalarından hata mesajları alıp 

almadıklarını bilmemizi sağlar. Bu çerezler, bir ziyaretçiyi tanımlayan bilgileri değil anonim olarak 

bilgi toplama işlemi yapmaktadır. 

 

ÇEREZ ÇEREZ’İN TANIMI 

_ga Ziyaretçinin web sitesini kullandığı gençlerle 

ilgili istatistiksel verileri toplamak için kullanılan 

benzersiz bir kimlik kaydeder. 2 yılın sonunda 

imha edilmesi gereklidir. 

_gat Google Universal Analytics ile ilişkilidir.  Yüksek 

trafik alanlarındaki verilerin toplanmasını 

sınırlar. 1 günün sonunda imha edilmesi 

gereklidir. 

 

 

_gid Ziyaretçinin web sitesini kullandığı gençlerle 

ilgili istatistiksel verileri toplamak için kullanılan 

benzersiz bir kimlik kaydeder. 1 günün sonunda 

imha edilmesi gereklidir. 

 

 

 

 

 

 

Kategori 2- Gerekli Çerezler 

 

Gerekli çerezler, sayfada gezinme ve web sitesinin güvenli alanlarına erişim gibi temel işlevleri 

etkinleştirerek bir web sitesini kullanılabilir hale getirmeye yardımcı olur. Web sitesi bu çerezler 

olmadan düzgün çalışamaz. 

 

ÇEREZ ÇEREZİN TANIMI 
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CookieConsent 

Mevcut etki alanı için kullanıcı çerez izni 

durumunu saklar. 1 yılın sonunda imha 

edilmesi gereklidir. Bu çerez kalıcı olarak 

saklanır. 

 

 

 

 

Kategori 3- Tercih Çerezleri 

 

Tercih çerezleri, bir web sitesinin tercih ettiğiniz dil veya bulunduğunuz bölge gibi web sitesinin 

davranışını veya görünümünü değiştiren bilgileri hatırlamasını sağlar. 

 

ÇEREZ ÇEREZİN TANIMI 

 

 

CookieConsentBulkSetting-# 

Birden çok web sitesinde çerez iznini 

etkinleştirir. 

 

 

 

 

 

Saklama Süresi 

 

Çerezler, farklı süreler boyunca saklanmaktadır: 

 

a. Oturum Çerezleri: Oturum Çerezleri sadece web sitemize yaptığınız ziyaret süresince 

saklanır, dolayısıyla web sitemizden birine veya bir tarayıcı oturumuna yaptığınız mevcut 

ziyaretiniz süresince Çerez kullanılır. 

 

b. Kalıcı Çerezler: Kalıcı Çerezler, bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın sabit diskinde, web 

sitemize yaptığımız ziyaretlerin veya bir tarayıcı oturumunun ötesinde saklanır. Web sitemizi 

bir sonraki ziyaretinizde sizi tanımamıza ve web sitemizi kullanmanızın kolaylaştırılması 

mümkün kılınır. 

 

c. Süreli Çerezler: Yerleştiren program tarafından tanımlanan ve süre ile sınırlı çerezler de 

bulunmaktadır.  


