16.1.

ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu Çerez Politikası;
•

www.birlikbaharat.com.tr

•

www.birlikbaharat.com

•

www.birlikkahve.com

•

www.mahlkonigizmir.com

("BİRLİK BAHARAT & KAHVE”) internet sitelerimizin çerez (cookie) kullanım esaslarına
ilişkin olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında sitemizde yayınlanmış olan bildirim
metnine ek olarak kullanıcıları daha açıklayıcı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri
barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi
saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet
sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından
saklanmaktadır; bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı (örn. birlikkakve.com)
altında sunulan internet siteleri tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim
mümkündür.
İnternet siteleri üzerinde kullanılan çerezler için dört genel kategori bulunmaktadır:
Kesin surette gerekli (ya da zorunlu) çerezler : Bu çerezler, istediğiniz hizmetler gibi özellikleri
kullanmak ve internet sitesi içinde gezinmenize olanak sağlamak için gereklidir. Bu çerezler olmadan, bu
hizmetleri kullanamazsınız. Bunların içinde, örneğin, kullanıcı olarak kayıt olma, sitenin güvenli
alanlarına erişim sağlama, site aracılığıyla satın alım yapma da bulunmaktadır. Tüm halka açık internet
siteleri gibi, bizim sitemiz de kesin surette gerekli çerezler kullanmaktadır.
Performans çerezleri : Bu çerezler, ziyaretçilerin sıklıkla hangi sayfaları ziyaret ettiği ve internet
sayfalarından hata mesajları alıp almadığı gibi ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandığı ile ilgili bilgi
toplar. Bu çerezler ziyaretçinin kimlik bilgileri ile ilgili bilgi toplamaz. Çerezlerin topladığı tüm bilgiler
bir arada toplanır ve dolayısıyla kimliği gizlidir. Sadece internet sitesinin çalışmasını geliştirmek için
kullanılır. Neredeyse tüm internet siteleri gibi, biz de sitelerimizde performans çerezleri kullanıyoruz.
İşlevsellik çerezleri : Bu çerezler internet sitesinin tercihlerinizi hatırlamasına izin verir (adınız,
diliniz ya da yaşadığınız bölge gibi) ve size geliştirilmiş ve daha kişisel özellikler sağlar. Bu da siteyi
kullanırken daha iyi bir deneyim yaşamanızı sağlar. Çerezlerin topladığı bilgi anonim hale getirilmiş
14

olabilir ve diğer internet siteleri üzerindeki gezinme faaliyetlerinizi izleyemez. Neredeyse tüm internet
siteleri gibi, biz de sitelerimizde işlevsellik çerezlerini kullanıyoruz.
Hedef belirleme ve reklam çerezleri : Bu çerezler siz ve ilgilendiğiniz konular ile ilgili reklam
yapmak için internet üzerinde gezinme alışkanlarınız ile ilgili bilgi toplar. Aynı zamanda bir reklamın
tarafınızdan görüntülenme sayısını sınırlandırmak ve reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı
olmak için de kullanılır. İnternet sitesi operatörünün izni ile birlikte reklam ağları tarafından yerleştirilir.
Bir internet sitesini ziyaret ettiğinizi hatırlar ve bu bilgi reklamcılar gibi diğer organizasyonlarla paylaşılır.
Hedef belirleme ve reklam çerezleri sıklıkla diğer organizasyonlarca sağlanan site işlevselliği ile
bağlantılıdır. Allison, internet sitesi üzerinde reklam çerezleri kullanmaz ve üçüncü tarafların, sitelerinde
bu tür çerezler kullanmalarına izin vermez.
İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip,
izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:
Google Chrome : Browser’ınızın "adres bölümünde” yer alan, "kilit işareti” veya "i” harfini
tıklayarak, "Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.
İnternet Explorer : Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan "Tool” veya "Araçlar”
Bölümünden "Güvenlik” sekmesini tıklayın ve "izin ver” veya "izin verme” şeklinde çerez yönetimizi
gerçekleştirin.
Safari : Telefonunuzun "Ayarlar” bölümünden "safari” sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik”
Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.
Mozilla Firefox : Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç” sekmesini tıklayınız.
"Seçenekler” görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.
Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek
sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Birlikkahve.com ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan
Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil
uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek
amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil),
şu adresi ziyaret edebilirsiniz:http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect
İşbu Site’yi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Site’yi ilk defa ziyaret ettiğinizde
ya da çerezlerinizi sıfırladığınızda, sizleri çerez kullanımımıza ilişkin olarak bilgilendiririz. Site’yi
kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye
ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Site’nin çeşitli işlevleri çalışmayabilir.
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Çerezleri reddetmenin veya silmenin Site’deki gezinti deneyiminizi etkileyebileceğini ya da Site
üzerinden sunduğumuz bazı hizmetlerin tarafınızca kullanılmasını engelleyebileceğini ve belirlediğiniz
tercihlerin silinmesine neden olabileceğini lütfen unutmayın. Çerezleri reddetme veya silmeye ilişkin
daha fazla bilgi için www.allaboutcookies.org (İngilizce) adresini ziyaret edebilirsiniz.
Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için:
•

"www.allaboutcookies.org”

•

"www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret edebilirsiniz, veya

•

"Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

•

Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar Bölümünde
yer alan yönlendirmeleri takip edebilir veya Lumen Privacy Monitor’ü (https://haystack.mobi/)
telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.
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