
 

ÇEREZ (COOKİE) POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ 

 

Bu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır); çerez kullanımına ilişkin 

açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak, çerezlerin işbu Politika’da belirtilen şekilde 

kullanılmalarını onaylamış olursunuz. 

 

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi 

geliştirmek 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. 

 

 

1. İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER 

 

a. Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır? 

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza 

veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet sitemizde çerez 

kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır: 

 

● İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırmak yoluyla sizlere sunulan 

hizmetleri geliştirmek, 

● İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve 

sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, 

● İnternet sitesinin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak. 

 

 

b. 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 doldurmanızı sağlamaktadır. 

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 sağlamakta, 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. 

 

 

c. Üçüncü Parti Çerezleri Nasıl Kullanıyoruz? 

 

Sağladıkları servisleri size sunabilmeleri için Türkiye Voleybol Federasyonu’nun  

internet sitelerini  ziyaret ettiğinizde cihazınızda sizin adınıza çerez ayarları yapan bazı üçüncü 

parti tedarikçilerle çalışıyoruz. Bu çerezler ve bu çerezleri almaktan nasıl vazgeçebileceğinize 

ilişkin ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki ilgili bölümlere bakınız. 

 

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi internet sitesini ziyaret ettiğinizde üçüncü 

parti web siteleri veya domainlerinden çerezler alabilirsiniz. Bu çerezleri kullanıma girmeden 

önce tanımlamak ve böylece çerezleri kabul edip etmemeye dair karar verebilmenizi sağlamak 

için çalışıyoruz. Bu çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler, ilgili üçüncü parti web sitesinde mevcut 

olabilir. 

 

ç. Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi? 

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme 

imkanına sahipsiniz. 

 

2. ÇEREZ AYARLARI VE KONFİGÜRASYON DEĞİŞİKLİĞİ 

Tarayıcı ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece, Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sistemimiz 

çerez oluşturacaktır. Tüm internet tarayıcılarının bu ayarları değiştirmenize imkan tanıdığını 

unutmayın. Çerez ayarlarınızı aşağıdaki tarayıcılarda nasıl ayarlayacağınız konusunda daha 

fazla bilgi için lütfen ilgili bağlantıyı ziyaret edin: 

 

Chrome           |          Firefox        |        Safari       |         Opera          |           Internet Explorer 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
https://support.mozilla.org/tr/kb/Yak%C4%B1n%20Ge%C3%A7mi%C5%9Fi%20Temizle?redirectlocale=en-US&redirectslug=remove-recent-browsing-search-and-download-history
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=tr_TR&locale=tr_TR
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

