
 

KELEŞ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ÇEREZ (COOKİE) POLİTİKASI 

 

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi 

geliştirebilmek için çerez kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın 

ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi 

kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı 

değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. 

Çerez (Cookie) Nedir? 

Ziyaret ettiğiniz web siteleri, bilgisayarınıza veya telefonunuza küçük bilgiler 

kaydedip, daha sonra aynı siteyi ziyaret ettiğinizde bu bilgileri okuyabilirler. Bu küçük 

bilgilerin kaydedildiği dosyalara çerez veya tanımlama bilgisi (İngilizcesi: cookie) denir. 

Çerezler genellikle internette gezinti deneyiminizi iyileştirmeye ve siteleri kişiselleştirmeye 

yarar. Örneğin bir siteye giriş yaparken “beni hatırla” seçeneğini işaretlerseniz o site, 

kullanıcı adınızı (veya özel bir kimlik numarasını) içeren bir çerezi tarayıcınıza kaydeder. 

Çerezleri yalnızca onları oluşturan site okuyabilir. Çerezin ne kadar süreyle saklanacağını da 

site belirler.  

Çerez (Cookie) Neden Kullanılmaktadır? 

www.keles.com.tr internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz,  internet 

sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri 

geliştirmek; internet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak 

ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek; internet sitesinin, sizin ve 

şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak için cookie kullanıyoruz. 

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri 
 

Oturum Çerezleri 
(Session Cookies) 

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin internet sitesini ziyaretleri 
süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici 
çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı 
ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde 
çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan 
oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır. 

http://www.keles.com/


                                                       Çerez (Cookie) Politakası 

Kalıcı Çerezler 
(Persistent Cookies) 

Kalıcı çerezler internet sitesinin işlevselliğini artırmak, 
ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla 
kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak 
için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı 
çerezlerin bazı türleri; internet sitesini kullanım amacınız gibi 
hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması 
için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde internet sitemizi 
aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda 
internet sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı 
kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz 
anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve 
böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur. 

Teknik Çerezler 
(Technical Cookies) 

Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, 
internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit 
edilmektedir. 

Otantikasyon Çerezleri 
(Authentication Cookies) 

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları 
durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret 
ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, 
kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir. 

Flash Çerezleri 
(Flash Cookies) 

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini 
etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir. 

Kişiselleştirme Çerezleri 
(Customization Cookies) 

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitelerinin farklı sayfalarını 
ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş 
olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması. 

Analitik Çerezler 
(Analytical Cookies) 

İnternet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde 
görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, 
internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların 
üretimini sağlayan çerezlerdir.  

Üçüncü Parti Çerezleri Nasıl Kullanıyoruz? 

Web sitemize giriş yaptığınız zaman, sizlere, Cookie kullanımı kabul edip 

etmediğinize dair bir soru sorulmaktadır. 'Kabul Et' seçeneğini seçtikten sonra Cookie'ler aktif 

olacaktır.  



                                                       Çerez (Cookie) Politakası 

Sonradan fikrinizi değiştirirseniz ve Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz 

tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri her zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak 

bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan 

Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie'ler kullanılmaya devam 

edecektir. 

 Cookie'ler yukarıda belirlenen amaçlarla ve son giriş tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 

saklanmaktadır.  

Sitemizde yer alan servislerin kullanımı için bizimle doğrudan veya dolaylı olarak bazı 

bilgi ve veriler paylaşmaktasınız. Bu bilgiler siteye kayıt olurken verdiğiniz kişisel bilgiler 

(isim, e-posta adresi, telefon gibi) veya siteyi kullanımınız (iletişim formunu kullanırken, 

yorum yaparken vb.) esnasında topladığımız bilgilerdir (IP, cihaz, konum ve tarayıcı bilgileri, 

gezinti ve etkileşim içeriği, tarih ve bağlantı süresi gibi veriler). 

Bilgi ve verilerinizi saklama konusunda azami özeni göstermekteyiz. Web sitemiz, 

sunucumuzda depolanan Cookie verilerinizi 3. parti kişiler ile paylaşılmamaktadır.  

Sitede bulunan harici hizmetler (Canlı Destek eklentisi, Facebook eklentisi, YouTube 

videosu, Twitter içeriği vb.) tarafından depolanan Cookie verileriniz ise harici hizmetlerin 

sorumluluğundadır. 

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi? 

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek 

veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri 

kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki 

çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı 

tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş 

çerezlerin silinmesi de mümkündür.  

Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak 

değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir. 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme 

imkânına sahipsiniz. 

 

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası için tıklayınız. 

 

http://www.keles.com.tr/kvkk/17-internet-Sitesi-Gizlilik-Politikasi.pdf
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