
Çerez Politikası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEREZ POLİTİKAMIZ 

 

Versiyon 1.1 

Son Güncelleme Tarihi 08/08/2022 

Sayfa No 1/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Çerez Politikası 

İçindekiler 

 

Bilgilendirme .............................................................................................................................. 3 

1) Çerez Nedir? ........................................................................................................................... 3 

2) Çerez Türleri Nelerdir? .......................................................................................................... 4 

3) Kişisel Verilerin Toplanmasında Hangi Yöntemleri Kullanıyoruz? ....................................... 4 

4) İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır? .................................................................. 5 

5) İnternet Gezginindeki Çerezlerin Yönetimini Nasıl Yapabilirsiniz? ..................................... 6 

 

 

 

  



Çerez Politikası 

Bilgilendirme 
 

Özürlüler Vakfı olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve özel hayatınızın gizliliğine saygı 

duyuyor ve korunmasına önem veriyoruz. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini 

korumak amacıyla Vakfımız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli 

önlemler alınmış, güvenlik sistemleri sağlanmıştır. 

İnternet sitemizi (“site”) şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve 

hizmetlerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site 

kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerez kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; sitemizi 

ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi 

bulmaktır. 

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter 

içeren küçük bir dosyadır. Çerezler bir internet sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim 

sunmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için 

kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler bilgisayarınızda 

veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi toplayamamaktadır. 

Geçerlilik sürelerine göre iki çerez tipi bulunmaktadır; Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez. Geçici 

çerezler siteyi ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar 

geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise siteyi ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri 

doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi 

işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılır. 

Sitemiz geçici ve kalıcı tip çerezleri, sizi özellikle sitemiz diğer kullanıcılarından ayırt etmek için 

ve ayrıca ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenleme yapmak için kullanılmaktadır. 

Vakfımız tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler 

kapsamında da çerez kullanılabilmektedir. 

Hemen hemen tüm internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön 

tanımlıdır. Ancak çerezleri dilediğiniz gibi kontrol etme ve silme hakkına sahipsiniz. Çerezleri 

yönetmek için tarayıcınızın yardım menüsünden destek alabilirsiniz.  

Ayrıca, Vakfımızyürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman 

güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. 

1)Çerez Nedir? 

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter 

içeren küçük bir dosyadır. Çerezler bir internet sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim 

sunmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için 

kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler bilgisayarınızda 

veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi toplayamamaktadır. 
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2) Çerez Türleri Nelerdir? 

 

Geçerlilik sürelerine göre iki çerez tipi bulunmaktadır; Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez. Geçici 

çerezler siteyi ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar 

geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise siteyi ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya 

süreleri doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma 

gibi işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılır. 
Çerez türleri ve kullanım amaçları aşağıda açıklanmaktadır. 

Zorunlu Çerezler 

Web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik 

doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi 

amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve 

doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama 

amacı doğrultusunda kullanılmaz. 

İşlevsellik İçin 

Gerekli Olan 

Çerezler 

Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak 

sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu 

seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin 

verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve 

tercihlerinizi hatırlamasını engeller. 

Performans ve 

Analiz İçin Gerekli 

Olan Çerezler 

Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, 

ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi 

çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır. 

Hedefleme ve 

Reklam Çerezleri 

Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve 

hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size 

ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının 

etkinliğini ölçmek için kullanılır. 

 

Sitemiz geçici ve kalıcı tip çerezleri, sizi özellikle sitemiz diğer kullanıcılarından ayırt etmek için 

ve ayrıca ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenleme yapmak için kullanılmaktadır. 

Vakfımız tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler 

kapsamında da çerez kullanılabilmektedir. 

Hemen hemen tüm internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön 

tanımlıdır. Ancak çerezleri dilediğiniz gibi kontrol etme ve silme hakkına sahipsiniz. Çerezleri 

yönetmek için tarayıcınızın yardım menüsünden destek alabilirsiniz. 

 

3) Kişisel Verilerin Toplanmasında Hangi Yöntemleri Kullanıyoruz? 
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https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.htmlweb sitesinde işlem yapan müşterilerimizin 

verdikleri veriler, kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat 

hükümleri uyarınca kişisel rıza metnindeki veriler Vakfımız tarafından işlenmektedir. 

Vakfımıza ait olan https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.htmlweb sitesi çerez (cookie) 

kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine 

depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve 

sayılardan oluşan bir dosyadır. 

https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.htmlziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek 

amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında 

Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme 

bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. 

https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.htmlçerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları 

ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet 

oluşturmak amacıyla depolar.  

https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.htmlsize özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve 

pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre 

iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi 

ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. 

https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.htmlçevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler 

gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri 

eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte 

kullanabilir. 

https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.htmlmobil uygulamasında oturum çerezleri ve 

kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. 

Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında 

verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya 

“www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırmayı ve hem 

oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddetmeyi öğrenebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya 

oturum çerezlerini reddederseniz Vakfımızın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya 

erişiminiz sınırlı olabilir. 

 

 

4) İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır? 

 
Oturum çerezleri (sessioncookies) ve kalıcı çerezler (persistentcookies) olmak üzere sitelerimiz 

genelinde iki tür çerez kullanmaktayız. Oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı 

https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.html
https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.html
https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.html
https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.html
https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.html
https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.html
https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.html
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kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri doluncaya (bu şekilde 

çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin "kullanım ömürlerine" bağlı olacaktır) kadar 

sabit diskinizde kalırlar. 

https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.htmlçerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve 

web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı 

kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, 

böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web 

sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. 

https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.htmlweb sitesine nereden bağlandığınız, web 

sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web 

sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın ölçümlenmesi dahil olmak üzere web 

sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı tespit etmek için kullanır. 

https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.htmlweb sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, 

web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret 

ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam 

teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar 

sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web 

sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu 

reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü 

taraf çerezi yerleştirilebilir. Vakıf ayrıca Google, Inc. 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 

5) İnternet Gezginindeki Çerezlerin Yönetimini Nasıl Yapabilirsiniz? 
Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkânını kullanabilirsiniz: 

Google 

Chrome 
: 

Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, 

"Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz. 

Internet 

Explorer 
: 

Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik 

sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri 

yönetebilirsiniz. 

MozillaFirefox : 

Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. 

“Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu 

kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz. 

https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.html
https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.html
https://www.ozurlulervakfi.org.tr/hakkimizda.html
http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect
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Opera : 
Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” 

bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz. 

Safari : 
Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik 

ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz. 

 

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi 

için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret 

edebilirsiniz, veya "PrivacyBadger" uygulamasını kullanabilirsiniz 

(https://www.eff.org/tr/privacybadger). Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini 

reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam 

edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine 

erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. 

 

Yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır: 

Cookie Service 

Provider 

Cookie 

İsmi 

Cookie 

Amacı 
Cookie Tipi Cookie Süresi 

Google   Persistent Cookie 2 Yıl 

Google   Persistent Cookie 85 Gün 

Google   Persistent 1 Gün 

Yandex   Persistent Cookie 2 Gün 

Yandex   Persistent Cookie 1 Yıl 

Vakıf   Persistent Cookie 2 Yıl 

Vakıf   Persistent Cookie 2 Yıl 

Vakıf   
Non Persistent 

Cookie 

Tarayıcı oturum süresi 

boyunca 

Vakıf   Persistent Cookie 1 Saat 

Vakıf   Persistent Cookie 1 Ay 
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Cookie Service 

Provider 

Cookie 

İsmi 

Cookie 

Amacı 
Cookie Tipi Cookie Süresi 

Vakıf   Persistent Cookie 1 Ay 

Vakıf   
Non Persistent 

Cookie 

Tarayıcı oturum süresi 

boyunca 

Vakıf   Persistent Cookie 30 Dakika 

Vakıf   
Non Persistent 

Cookie 

Tarayıcı oturum süresi 

boyunca 

Vakıf   Persistent Cookie 12 Saat 

Vakıf   Persistent Cookie 2 Yıl 

Vakıf   Persistent Cookie 1 Yıl 354 Gün 

Vakıf   Persistent Cookie 30 Dakika 

Vakıf   Persistent Cookie 7 Gün 

Vakıf   Persistent Cookie 
Tarayıcı oturum süresi 

boyunca 

Qualaroo   Persistent Cookie 5 Yıl 

Qualaroo   Persistent Cookie 5 Yıl 

Vakıf   Session Cookie 
Tarayıcı oturum süresi 

boyunca 

Marketing   Persistent Cookie 1 Ay 

Marketing   Persistent Cookie 5 Gün 

Marketing   Persistent Cookie 1 Ay 

Marketing   Persistent Cookie 1 Ay 
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Cookie Service 

Provider 

Cookie 

İsmi 

Cookie 

Amacı 
Cookie Tipi Cookie Süresi 

Marketing   Persistent Cookie 5 Gün 

Marketing   Persistent Cookie 1 Ay 

Marketing   Persistent Cookie 5 Gün 

 

Kısaca İnternet Gezginindeki Çerezlerin Yönetimine Örnek Olarak; 

“Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site 

Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver” seçeneği ile 

yönetebilirsiniz. 

“Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş Ayarlar menüsünden 

yönetebilirsiniz. 

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 

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili internet sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, 

çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Vakfımıze ait siteler dahil olmak üzere birçok 

internet sitesi düzgün çalışmayabilir. İşbu hususu bilgilerinize sunarız. 

ÖZÜRLÜLER VAKFI  


