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ÇEREZ POLİTİKASI 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olan 

SARBAK METAL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  (“Şirket”) olarak internet ortamındaki 

faaliyetlerimiz kapsamında çerezler kullanmaktayız. Çerez Politikasının amacı, hangi tür çerezleri 

kullandığımızı, çerezleri hangi amaçlarla işlediğimizi ve çerezleri nasıl yönettiğimizi sizlere 

açıklamaktır. 

ÇEREZ (“COOKİE”) NEDİR? 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı 

telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok 

küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri 

içermezler. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. 

Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi 

sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir. 

ÇEREZ ÇEŞİTLERİ 

Kullanım süreleri bakımından çerezler: 

• Geçici Çerezler: Oturum Çerezleri ziyaretçilerin internet sitesini ziyaretleri süresince 

kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra sona eren geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin 

kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde 

çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formlarını 

doldurabilmeniz bu çerezler sayesinde mümkün olmaktadır.   

• Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler internet sitesinin işlevselliğini artırmak, daha hızlı ve iyi bir 

hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçilerin tercihlerini 

hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla ziyaretçilerin cihazlarında depolanarak 

belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdürür.  Ayarlarınız ile 

uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler için kalıcı çerezler kullanılır.  

 Kaynağı bakımından çerezler:  

• Birinci taraf çerezleri: Doğrudan ziyaret edilen internet sitesi tarafından ziyaretçilerin 

cihazlarına yerleştirilir. Birinci taraf çerezleri gezmekte olduğunuz internet sitesi tarafından 

tanımlanır ve sadece bu site tarafından okunabilirler. 

• Üçüncü taraf çerezleri: Üçüncü taraf çerezleri farklı hizmetler için kullanılan diğer 

organizasyonlar tarafından tanımlanır. Örneğin, faydalanmakta olduğumuz harici veri analizi 

hizmetleri ve bu hizmeti sunan tedarikçiler tarafından, neyin popüler olup neyin olmadığını 

raporlamak üzere bizim adımıza çerezler tanımlanır.   

   Kullanım amaçlarına göre çerezler:  

• Zorunlu Çerezler: Zorunlu çerezler, internet sitesine göz atmanız, internet sitesinin düzgün 

bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için 

gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta 

olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz ve kimliğinizi tanımlamaz. Aynı 

oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama buna örnek 

verilebilir. Bu çerezlerin devre dışı bırakılması hizmet ve özelliklerin tamamının veya bir 

bölümünün kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. 

• İşlevsellik çerezleri: İşlevsellik çerezleri, daha kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim için 

internet sitemizde geçmişte yaptığınız seçimlerin hatırlamasına olanak tanır. Bu çerezlerin 

topladığı bilgiler, kullanıcı adınız gibi kimliğinizi tanımlayabilecek verileri içerebilir. Bu tür 
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çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir 

ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.  

• Performans çerezleri: Bu çerezler internet sitesinin nasıl kullandığınız, hangi sayfaları ziyaret 

ettiğiniz ve hangi bağlantıları tıkladığınız gibi bilgileri toplayarak ziyaretçilerin internet site ile 

nasıl bir etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. 

Tüm veriler isimsiz bir şekilde alınır ve bir araya getirilir. Bu çerezleri kabul ederek internet 

sitesini iyileştirmemize yardımcı olur, internet sitesinin çalışma şeklini geliştirmemize de 

katkıda bulunursunuz.  

• Pazarlama çerezleri: Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri ve kampanyaları 

sunmak amacıyla kullanılır. Ayrıca hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size 

görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla da kullanılabilir. Bu çerezler tarafınıza özel ürün 

tanıtımı yapmak, kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini 

ölçmek için kullanılabilir.  

İşlevsellik, Performans ve Pazarlama Çerezlerinin kullanımını engelleyebilirsiniz. 

ÇEREZLERİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANMAKTAYIZ? 

Şirketimiz çerezleri; 

• Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi ziyaretiniz esnasında kullanıcı deneyiminizi en üst 

seviyeye çekmek ve kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım web sitesine daha 

sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. 

• İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri 

geliştirmek için kullanır. 

• İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan 

özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek için kullanır. 

• Doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri için kullanır. 

• Şirket tarafından işletilen web sitesine nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi 

üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi web sitesini nasıl kullandığınızı 

belirlemek için kullanır. 

ÇEREZ YÖNETİMİ 

• Genellikle internet tarayıcıları, çerezlerin kullanımına otomatik olarak izin verilmiş şekilde 

ayarlanmıştır. İnternet tarayıcınızın ayarları üzerinden çerezleri sınırlayabilir, engelleyebilir, 

silebilir veya cihazınıza çerez gönderildiğinden uyarı alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Farklı 

internet tarayıcıları için, farklı yöntemler kullanılması gerekebilir, bu konuda detaylı bilgiyi 

internet tarayıcınızın “Yardım” bölümünden öğrenebilirsiniz.  

• Şirkete ait web sitelerine farklı cihazlar üzerinden erişiyorsanız, her bir cihaz için internet 

tarayıcınızın “çerez ayarlarının” tercihlerinize uygun olarak düzenlendiğinden emin olmanız 

gerekmektedir. 

• Bir veya daha fazla çerez kategorisi engellemeniz halinde, engellenen çerezlerin kullanımına 

derhal son verilecektir.  

• Çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesini istemiyorsanız, lütfen internet tarayıcınızın ayarlarını 

tercihlerinize göre düzenleyin veya web sitemizin kullanımına son verin. Çerezlerin 

kaldırılması veya silinmesi, kullanıcı deneyiminizi olumsuz yönde etkileyebilir. 
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ÇEREZLER 

Şirketimizin kullandığı çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır: 

Teknik Çerezler 

(Technical Cookies) 

  

Teknik çerezler ile Site’nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin 

çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. 

Otantikasyon Çerezleri 

(Authentication Cookies) 

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak Site’ye giriş yapmaları 

durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Site’de ziyaret ettiği her 

bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her 

sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir. 

Flash Çerezleri 

(Flash Cookies) 

Site’de yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için 

kullanılan çerez türleridir. 

Kişiselleştirme Çerezleri 

(Customization Cookies) 

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını 

ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş 

olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması. 

Analitik Çerezler 

(Analytical Cookies) 

Analitik çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin sayıları, Site’de 

görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, internet sitesi 

sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini 

sağlayan çerezlerdir. 

• Platform’da Kullanılan Çerezler 

 

Çerez Açıklama, Süre ve Tercihler 

Analitik Çerezler   

Reklam Amaçlı 

Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi 

amacıyla kullanılmaktadır. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.  
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Çerez Açıklama, Süre ve Tercihler 

Pazar Analizi 

Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.  

Facebook 

Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar 

analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.  

Twitter 

Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, 

pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesi için kullanılır. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.  

Google Analitikleri 

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin 

sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu 

istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek 

suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. 

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile 

toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve 

söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak 

muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve 

kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi 

sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Çerezlerin Kontrolü 

https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout 

Teknik Çerezler   

Oturum 

Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.  

Yük Dengeleme 

Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için 

kullanılır. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.  

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout
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Çerez Açıklama, Süre ve Tercihler 

Güvenlik 

Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri için kullanılır. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.  

Dolandırıcılık Tespiti 

Tıklama hilelerinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Otantikasyon 

Çerezleri   

Kullanıcı Kimliği 

Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri 

için kullanılır. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.  

Kişiselleştirme 

Çerezleri   

Dil 

Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.  

Mobil 

Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini 

göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazın Flash'ı etkinleştiridiği), ya da 

Flash'a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site 

kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.  

Flash Çerezleri   

Flash çerezleri 

Oynatılacak ses ve video içeriklerini etkinleştirir. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.  
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• Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi? 

 

Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına 

sahiptir. Eğer kullanılan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin 

tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık 

gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan 

önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları 

bulunmaktadır. 

Çerezlere ilişkin tercihlerin, kullanıcının Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı 

yapılması gerekebilecektir. 

 Adobe 

Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 

AOL 

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-

settings-on-browser 

Google 

Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en  

Google 

Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Google 

Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647  

Internet 

Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

Mozilla 

Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/  

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR  

 

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
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Çerez Politikasında Yapılacak Değişiklikler 

Şirket, Çerez Politikasında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Çerez 

Politikasının web sitesine yüklenmesi ile birlikte derhal geçerlilik kazanacak ve yürürlüğe girmiş 

olacaktır. 


