ÇEREZ POLİTİKASI
Çerezler hakkında yapılan bu açıklamanın amacı, Merkez tarafından işletilmekte olan Site’nin
ziyaretçiler tarafından kullanımı esnasında tutulan çerezlerin belirtilmesidir.
Çerez (Cookie), bir web sitesini kullandığınızda, belirli bir süre boyunca birtakım bilgileri
saklayan metin dosyasıdır. Çerezler, web sitesini ilk defa ziyaret ettiğinizde tarayıcınız
tarafından otomatik olarak indirilir ve kaydedilir.
2 tür çerez vardır: Oturum Çerezleri ve Kalıcı Çerezler. Oturum çerezi, tarayıcınızı
kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır.
Merkez, gerekli gördüğü durumlarda kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların
türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Site’ye yeni çerezler ekleyebilir. Çerez
politikasının güncellenmesi halinde, güncel versiyon yayınladığı tarih itibariyle yürürlüğe
girmiş olacaktır.
Çerez Kullanımının Amacı
Merkez, çerezleri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:
Site’nin çalışması için gerekli fonksiyonları adapte etmek,
Site’yi analiz etmek ve performansını arttırmak,
Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak ve
Kişiselleştirme ve hedefleme faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Merkez Site’sinde Kullanılan Çerezler
Site’de birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından yerleştirilenler) ve üçüncü
parti çerezler (farklı sunucular tarafından yerleştirilenler) kullanılmaktadır.
Bunların yanı sıra Site’de zorunlu çerezler de kullanılmaktadır. Bunlar, Site’nin hatasız
çalışması için zorunlu olan çerezlerdir.
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Çerez Yönetimi
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.
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.
Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik”
Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.
Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, Site’yi kullanmaya devam edebilirsiniz
fakat tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

