Çerez Politikası
Bu Çerez Politikası; BÜYÜKŞEKERCİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. TİC. LTD. STİ. ve
Bağlı Şirketleri tarafından veya onlar adına yürütülen tüm internet siteleri, üçüncü
parti platformlardaki markalı internet siteleri (Google, Facebook vb.) ve bu internet
siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan
uygulamalar için geçerlidir.
BÜYÜKŞEKERCİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. TİC. LTD. STİ. ve Bağlı Şirketlerinin
sitelerini kullanarak çerez’lerin bu Çerez Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasını
kabul etmiş olursunuz. Eğer çerez’lerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız,
tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya BÜYÜKŞEKERCİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON
SAN. TİC. LTD. STİ. ve Bağlı Şirketlerinin sitelerini kullanmamalısınız. Tarayıcı
ayarlarından çerezleri silme işlemini gerçekleştirmeniz durumunda ilgili internet
sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeniz
durumunda ise BÜYÜKŞEKERCİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. TİC. LTD. STİ. ve
Bağlı Şirketlerinin internet siteleri dahil olmak üzere birçok internet sitesi düzgün
çalışmayabilir.
Bu Politika, sitemize ulaşmak için kullanmış olduğunuz teknolojilere veya
yöntemlere bağlı olmaksızın uygulanmaktadır.

Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?
Çerez, ziyaret etmiş olduğunuz internet siteleri tarafından bilgisayarınızda tutulan
dosyadır. Çerezler bir internet sitesinin kullanıcılar tarafından daha verimli
kullanılmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret
deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş internet sayfaları sunulabilmesine olanak
vermektedir. Bu dosyada internet sitesi gezintiniz ile ilgili bilgiler saklanır. Erişim
sağladığınız cihazlarınız internet sitesini tekrar kullandığınızda dosya içerisinde
tutulan bilgiler sayesinde verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler,
kullanıcıların internet sitelerini daha etkili ve kolay kullanabilmesi için gerekli ve
önemlidir. Ayrıca internet sitesinde ve üçüncü kişilerin internet sitelerinde size daha
uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır.
Bu teknolojiler, internet sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımınızı gösteren
bilgileri internet sitemiz tarafından otomatik olarak toplayan çeşitli veri elde etme
araçları olabileceği gibi aynı zamanda bizim adımıza ve hesabımıza faaliyet
gösteren üçüncü kişiler tarafından veri toplanırken de kullanılabilir. Kullandığımız
bu teknolojiler, internet sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale
getirmek amacıyla kullanılır. Bu teknolojilere örnek olarak; çerezler, flash çerezler
ve analitik çerezler gösterilebilir.

Çerezlerin Kullanılmasının Temel Amaçları

*İnternet sitesinin işlevselliğinin ve performansının arttırılması amacıyla sizlere
sunulan hizmetlerin geliştirilmesi,
*İnternet sitesinin iyileştirilmesi, İnternet sitesi üzerinden yeni özellikler sunulması
ve sunulan özelliklerin sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirilmesi,
*İnternet sitesinin daha etkili kullanılabilmesi için bazı istatistiki verilere ihtiyaç
duyulması,
*Bulunduğunuz internet sitesine özgü olarak tarama ve kullanma tercih ve
alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
*5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında
Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten
kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine
getirilebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması.

Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?
Çerezleri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanmaktayız:
* BÜYÜKŞEKERCİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. TİC. LTD. STİ. ve Bağlı Şirketlerinin
sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak,
* BÜYÜKŞEKERCİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. TİC. LTD. STİ. ve Bağlı Şirketlerinin
sitelerini ve ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde
özelleştirmek;
* BÜYÜKŞEKERCİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. TİC. LTD. STİ. ve Bağlı Şirketlerinin
sitelerine ziyaretiniz sırasında gezinti ve kullanım tercihlerinizi hatırlamak,
* BÜYÜKŞEKERCİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. TİC. LTD. STİ. ve Bağlı Şirketlerinin
sitelerinin çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını
sağlamak,
* BÜYÜKŞEKERCİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. TİC. LTD. STİ. ve Bağlı Şirketlerinin
sitelerinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığı hakkında en çok tıklanan
bağlantılar, en çok ziyaret edilen sayfalar, görüntülenen hata mesajı sayısı gibi
şahıs özelinde olmayan, sitemiz ile ilgili genel bilgileri toplamak ve bu bilgileri
analiz ederek hatalı sayfaları işler hale getirmek, sitemizi geliştirmek, tercih
edilmeyen sayfaları kaldırmak veya iyileştirmek,
* Çerezler aracılığıyla topladığımız veriler ile kimliğinizin belirlenmesi, size özel
profilleme yapılması veya site haricindeki internet sitelerindeki faaliyetlerinizin
takibini sağlamak.
Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya
güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler
aracılığı ile toplanmamaktadır.
Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup, tüm ilgili
işlemler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanuna uygun olarak
yürütülmektedir.

Çerez Kategorileri
Çerezler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir:

Çerez Türü
Oturum Çerezleri
Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan
veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği internet sayfasını kapattığında veya
belli bir süre pasif kaldığında silinir.
Kalıcı Çerezler
Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım
tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
Zorunlu Çerezler
Bu çerezler, İnternet Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan
çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için
ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde internet Sitesi çalışamayacaktır.
Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin
isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve
siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu
türdeki çerezler kişisel verilerinizi
İşlevsel ve Analitik Çerezler
Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin
isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve
siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir.
Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin
görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.
Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde
görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi
sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan
çerezlerdir.
Takip Çerezleri
Takip çerezleri internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz
sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler
oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı
alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler
kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin
hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler sizin

kimliğinizi belirlemek veya şahsınız özelinde karar almak için kullanılmayacaktır.

Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?
Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda
halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez
kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Ancak çerezleri silmeniz ve
ilerideki çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda
özelliklerimizin bazılarına ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz.
Çoğu internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:
* Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme.
* Üçüncü taraf çerezleri engelleme.
* Belli sitelerden çerezleri engelleme.
* Tüm çerezleri engelleme.
* Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme.
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.
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 internet 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. İnternet Sitesi Verilerini tıklayın
4. Bir veya daha fazla internet sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın
Opera
1. Opera simgesi > Manü’yi seçin.
2. Ayarlar öğesini tıklayın.
3. İnternet Sitesi Verilerini sili tıklayın
4. Bir veya daha fazla internet sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın
Microsoft Edge
1. Microsft Edge > Manü’yi seçin.
2. Ayarlar öğesini tıklayın.
3. İnternet Sitesi Verilerini sili tıklayın
4. Bir veya daha fazla internet sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın

