
Çerez Politikası 

Web sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Web sitemize göz atmaya devam ederek, 
çerezlerin kullanımını onaylamaktasınız. 

ÇEREZ KULLANIMIMIZ HAKKINDA BİLGİ 

Bu siteyi işlevsel kılmak ve sitenin daha basit kullanımı için, çerez denilen küçük veri 
dosyaları kullanılmaktadır. 

Çerezler (Cookie), ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan ve web sitesini 
kullanırken bilgilerinizi saklayan ve cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Hem 
web sitelerinin daha verimli çalışması, hem de sitenin sahibine bilgi sağlamak amacıyla 
yaygın şekilde kullanılmaktadırlar. 

Sitemizde aşağıdaki çerez türleri kullanılmaktadır: 

Oturum Çerezleri  

Bu çerezler, kullanıcı tarayıcıdan çıktığında sona eren çerezlerdir. Çerezler, web 
operatörlerinin, web sitesini en verimli şekilde kullanmalarına izin vermek için tek bir 
tarayıcı oturumu sırasında kullanıcıların eylemlerini bağlamasına izin vermektedir. 

Kalıcı Çerezler 

Bu tür çerezler kullanıcının tarayıcı oturumları arasında bilgisayarında saklanır. Web 
sitesinin, kullanıcının geri dönüşünde tanımasını, kullanıcı tercihlerinin hatırlamasını ve 
onlara göre hizmet sunulmasına imkân sağlamaktadır. 

Birinci Taraf Çerezleri 

Bu tarz çerezler, kullanıcının mevcutta görüntülediği web sitesi tarafından kontrol edilir 
ve ayarlanır. 

Çerez içinde saklanan veriler diğer web siteleri ile paylaşılmaz 

Web sitemiz Kimlik Doğrulama ve Kullanıcı Girişi için birinci taraf çerezlerini 
kullanmaktadır: 

Üçüncü Taraf Çerezleri 

Bu çerezler, web sitesinde kullanılan harici hizmetler tarafından belirlenir ve 

● Web sitesi operatörü değil, üçüncü taraf hizmetinin kontrolü altındadır 
● Hizmeti kullanan herhangi bir web sitesinden erişilebilir 



● Bir siteden diğerine giden bir kullanıcıyı izlemek için kullanılabilir 
● Kullanıcılara daha alakalı reklamlar sunulmasını sağlar  

Web sitesi sahibinin genelde hangi verilerin toplandığı veya kullanıldığı üzerinde hiçbir 
kontrolü olmadığı için, üçüncü taraf çerezleri zorunlu olarak içeri girmektedir. 

Web sitemiz, Google Analytic ve yeniden pazarlama etkinliğini sağlamak için üçüncü 
taraf çerezlerini kullanmaktadır: 

Kullandığımız çerezler ve bunları kullanmamızın nedenleri hakkında daha fazla bilgiyi 
aşağıdaki tablolarda bulabilirsiniz: 

Birinci Taraf Çerezleri 

Çerez Çerez Adı Amacı Çerez 
Süresi 

Daha 
Fazla Bilgi 

SeenCookieWarning 
(essential) SeenCookieWarning 

Kalıcı Çerez 
Bu çerez, çerez uyarı 
mesajını 
gördüğünüzde ve 
kabul ettiğinizde 
cihazınıza yazılır. Bu 
çerez mevcutken, 
çerez uyarısını tekrar 
onaylamanız istenmez. 
 

 
30 gün 

Bu çerez 
web sitesi 
tarafından 
yazılmıştır 

ASP.NET_SessionId 
(essential) ASP.NET_SessionId 

 
Oturum Çerezi 
Bu çerez, mevcut 
ziyaretinizle ilgili 
bilgileri bizimle 
paylaşmak için 
kullanılır. Sitenin 
işlevselliği için 
gereklidir. 
 

Oturum 
Sonu 

Bu çerez 
web sitesi 
tarafından 
yazılmıştır 

XSRF-TOKEN    
(essential) XSRF-TOKEN 

Oturum Çerezi 
Bu çerez, Siteler Arası 
İsteğin 
engellenmesinde site 
güvenliğine yardımcı 
olmak için yazılmıştır 
 

Oturum 
Sonu 

Bu çerez 
web sitesi 
tarafından 
yazılmıştır 



XSRF-V    
(essential) XSRF-V 

 
Oturum Çerezi 
Bu çerez, Siteler Arası 
Talep Sahtekârlığı 
saldırılarının 
önlenmesinde site 
güvenliğine yardımcı 
olmak için yazılmıştır 

Oturum 
Sonu 

Bu çerez 
web sitesi 
tarafından 
yazılmıştır 

YourAuthCookie    
(essential) YourAuthCookie 

Oturum Çerezi 
oturum açtıktan sonra 
giriş yapmaya devam 
etmek için kullanılan 
ve, sitenin işlevselliği 
için gerekli olan bir 
çerezdir. 

Oturum 
Sonu 

Bu çerez 
web sitesi 
tarafından 
yazılmıştır 

NSC_MJWF_C2D_ 
xxxxxxxx    
(essential) 

NSC_MJWF_C2D_ 
xxxxxxxx 

Oturum Çerezi 
Yük dengeleyici bir 
çerezdir. 
 

Oturum 
Sonu 

Bu çerez 
web sitesi 
tarafından 
yazılmıştır 

  

Üçüncü Taraf Çerezleri 

Sistem Etiket/Eklemeler Amaç Çerez 
Süresi 

Daha Fazla 
Bilgi 

Google 
Analytics 
_ga 

Universal Analytics 
Tag Bu çerez, Google Universal 

Analytics tarafından yazılmış 
ve ziyaretinizle ilgili analitik 
bilgi toplamamızı sağlayan 
üçüncü taraf bir çerezdir. Web 
sitelerini ve genel olarak 
kullanıcılarımızın deneyimini 
geliştirmek için bu bilgiler 
kullanmaktadır 

2 Yıl Ayrıntılar, 
Google'ın 
sitesinde 
mevcuttur. 

(Yeni bir 
pencerede 
açılır). 

  

 

Audience Data 
Capture Enabled   

DoubleClick Retargeting Counter 
Tags 

Yeniden pazarlama amacıyla 
kullanılmaktadır 90 Gün   

https://support.google.com/analytics/answer/2611268?hl=en&utm_id=ad


Conversion Tracking 
Dönüşüm izleme ve pazarlama 
optimizasyonu amaçları için 
kullanılmaktadır 

540 
Gün 

  

Unique Customer ID 
Variable 

Capture a unique customer ID 
to monitor LTV & Attrition. 

LTV & Attrition'ı izlemek için 
tekil müşteri kimliğinin tespiti. 

 

  

AdWords Conversion Tracking 
Dönüşüm izleme ve pazarlama 
optimizasyonu amaçları için 
kullanılmaktadır 

30 Gün   

Bing Conversion Tracking 
Dönüşüm izleme ve pazarlama 
optimizasyonu amaçları için 
kullanılmaktadır 

30 Gün   

Facebook Retargeting pixel Yeniden pazarlama amacıyla 
kullanılmaktadır 90 Gün   

  Conversion Tracking 
Dönüşüm izleme ve pazarlama 
optimizasyonu amaçları için 
kullanılmaktadır 

90 Gün   

Outbrain Conversion Tracking 
Dönüşüm izleme ve pazarlama 
optimizasyonu amaçları için 
kullanılmaktadır 

90 Gün   

  

Tarayıcınızdaki tüm veya bazı çerez ayarlarını reddetmenizi sağlayan ayarı etkinleştirerek 
çerezleri engelleyebilirsiniz. Bununla birlikte, tüm çerezleri (temel çerezler dâhil) 
engellemek için tarayıcı ayarlarınızı kullanırsanız, sitemizin tamamına veya bir bölümüne 
erişemeyebilirsiniz. 

 


