
 

 

Gönlüşen Group Çerez Politikası 

 

Bu Çerez Politikası (“Politika”) Gönlüşen Group tarafından yürütülen ve internet üzerinden 

erişilen ve kullanılan platformlar ve internet siteleri için geçerlidir. 

 

1. Çerezler (Tanımlama Bilgileri) 

 

Tanımlama  Bilgileri  ya  da  başka  bir  deyişle  „Çerezler‟  internet  sitesinin  düzgün  biçimde 

çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, 

daha uygun, ilgi alanına uygun hale getirilmiş içerik ve reklam sunma, ziyaretçiler ve 

müşteriler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü 

sunmak ve trafik istatistikleri oluşturmak amacıyla bilgisayar, tablet veya telefon gibi 

cihazlara yerleştirilen küçük metin parçacıklarıdır. 

 

2. Çerezler ve Kullanımı 

 

Çerezlerin içeriği sunucu tarafında belirlenir ve aynı site tekrar ziyaret edildiğinde 

kullanıcıların cihazlarına yerleştirilen tanımlama bilgileri sunucu tarafından kullanılabilir. 

Çerezler, web sitesine kullanıcının tekrar ziyaret ettiğini belirten internet kullanıcısının kimlik 

kartı olarak düşünülebilir. 

Çerezler,  „oturum‟  çerezleri  ve  „kalıcı‟  çerezleri  olarak  iki  grupta  sınıflandırılır.  Oturum 

çerezleri web sitesinden ayrılana kadar tutulan geçici çerezler olup kullanıcının sayfalar 

arasında gezdiği sırada web sitesi tarafından hatırlanarak kullanılan bilgileri içerir. Kalıcı 

çerezler kullanıcının web sitesinden ayrıldıktan sonra bile kullanıcının cihazında saklanan 

çerezlerdir. Bu tür çerezler web sitesinin kullanıcı tarafından tekrar ziyaret edilmesi halinde 

kullanıcının web sunucusu tarafından hatırlanmasını sağlar ve kullanıcıyı tanımlayıcı bilgileri 

içermez. 

Ayrıca çerezler işlevlerine göre de analitik 3. şahıs çerezleri, zorunlu çerezler, ticari çerezler 

olarak sınıflandırılabilir. Gönlüşen Group olarak genellikle anonim nitelikte olan ve internet 

sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi, kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerden 

yararlanmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanmakla birlikte niteliği gereği kullanıcı 

kişisel bilgilerini de barındırabilen analitik çerezler de kullanmaktadır. 

 

3. Internet Tarayıcısında Çerez Ayarlarını Düzenleme 

 

Birçok tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kabul etse de siz kabul etmek zorunda değilsiniz. 

Kullanıcılar web tarayıcıları ayarlarından çerezleri kaldırabilir. Bu ayarların yeri kullandığınız 

web tarayıcısına göre değişmektedir. Web tarayıcınızdaki "Yardım" komutlarını kullanarak 

ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz. 

Gönlüşen Group web sitesini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu olarak 

kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul 

etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz 

durumunda web sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin 

sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir. 

Daha fazla bilgi için: www.gonlusengroup.com   

http://www.antaliumavm.com/


 

4. Analitik Amaçlı Üçüncü Şahıs Çerezleri 

 

Ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sunmak için sayfa görüntüleme sayısını, ziyaret sayısını, 

sitemizde ziyaretçiler tarafından gerçekleştirilen farklı işlemleri, ziyaretçilerin coğrafi 

konumlarını ve ziyaretçilerin siteye dönüş sayısını ölçmekteyiz. Bu amaçla Google Analytics 

kullanıyoruz: 

 
Google Analytics Bilgileri 

Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analitik hizmeti olan Google Analytics 

kullanılır. Google Analytics, bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan çerezleri, web 

sitesinin kullanıcıların kullanım alışkanlığını analiz etmesi için kullanır. Çerezler vasıtasıyla 

web sitesinin kullanımı hakkında oluşturulan bilgi, Google tarafından ABD'deki sunuculara 

iletilir ve burada depolanır. 

IP anonimleştirmenin bu web sitesinde etkinleştirilmiş olması durumunda IP adresiniz, 

Avrupa Birliğinin Üye Ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Alanındaki Anlaşmanın diğer 

taraflarının alanında kesilecektir. Sadece olağanüstü durumlarda bütün IP adresi öncelikle 

ABD'deki Google sunucusuna gönderilir ve burada kesilir. IP anonimleştirme bu web 

sitesinde aktiftir. 

Google, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği üzerinde raporlar 

hazırlamak ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımına ilişkin diğer hizmetleri sağlamak 

amacıyla bu web sitesinin operatörünün adına bu bilgileri kullanacaktır. 

Tarayıcınızın Google Analytics kapsamında ilettiği IP adresi, Google tarafından tutulan 

herhangi bir diğer veriyle ilişkilendirilmeyecektir. Tarayıcınızın ilgili ayarlarını seçerek 

çerezlerin kullanılmasını reddedebilirsiniz ancak bu durumda, bu web sitesinin tüm 

özelliklerinden faydalanamayabileceğinizi de unutmamalısınız. Ayrıca, Google Analytics 

Opt-out Tarayıcı Eklentisini mevcut web tarayıcınıza indirerek, bu noktadan sonra etkin 

olacak şekilde Google Analytics tarafından takip edilmemeyi de tercih edebilirsiniz: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

 

Özel çerezler 

Ayrıca Sitelerimize oturumlarla ilgili bilgileri şifreli olarak saklamak amacıyla çerez 

kullanılmakla birlikte herhangi bir kişisel veriniz saklanmamaktadır. Web işaretçilerine 

itirazınız varsa, mevcut tanımlama bilgilerini silmek ve gelecekte gönderilecek çerezleri 

engellemek için yukarıda yer alan talimatları uygulayabilirsiniz. 

Web sitemizi kullanarak cihazınıza bu tür tanımlama bilgilerini yerleştirebileceğimizi kabul 

etmiş olursunuz. 

 

5. Güvenlik 

 

Sitemiz içeriğine erişim sağlamanıza olanak tanıyacak güvenli bir sunucu sunuyoruz. Ayrıca, 

bize ifşa ettiğiniz bilgilerinizin güvende, doğru ve güncel kalmasını ve sadece kullanım amacı 

için gerekli süre boyunca tutulmasını sağlayacak ilgili önlemleri de alıyoruz. Tarafımızdan 

teknik güvenlik önlemleri alınmakla beraber çevrimiçi yazışma ve internet üzerinden 

alışverişin doğasında olan riskleri kabul etmektesiniz. Siteler üzerinden yaptığınız satın 

almalar, ilgili sitelerde yer alan şartlar ve koşullara tabidir. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


6. Sorumluluk Reddi 

 

Diğer siteleri de içeren geniş bir yelpazeye bağlantı sağlayabilir ve zaman zaman sitemizde 

üçüncü şahısların reklamlarını yayımlayabiliriz. Bu sitelerin ve reklam veren üçüncü 

şahısların içeriği ve gizlilik ilkelerinden ya da kullanıcılarının bilgilerini işleme yollarından 

biz sorumlu değiliz. Özellikle, açık şekilde belirtilmediği sürece bu siteler veya reklam 

verenler için aracılık yapmayız ve onların adına sunum yapma yetkisine sahip değiliz. 


