
ÇEREZ POLİTİKASI 

 

www.ankafood.com ve mobil uygulamalarında (tümü birlikte “Platform” olarak anılacaktır) 

muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, teknik 

çerezler, otantikasyon çerezleri, flash çerezler, kişiselleştirilme çerezleri, analitik çerezler ve 

üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz 

tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak Platform' un 

kullanımını etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı 

değiştirmediğiniz sürece bu Platform 'da çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılacaktır. 

Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde ve uygulamamızda yer alan Gizlilik 

Bildirimi Metni' nden ulaşabilirsiniz. 

 

PLATFORM'DA KULLANILAN ÇEREZLER 

 

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır? 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ 

sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi almak 

için: http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret 

edebilirsiniz. Platform' da çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıdaki gibidir:  

Platform' un işlevselliğini ve performansını arttırarak sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek. 

Platform' u iyileştirmek ve Platform üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri 

sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek. Platform' un, sizin ve KORHAN SERA 

PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak. 

 

Platform' da Kullanılan Çerezlerin Süreleri 

 

Oturum Çerezleri 

 

(Session Cookies) 

 

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Platform' u ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı 

kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı 

ziyaretiniz süresince Platform' un düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. 

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır. 

 

Kalıcı Çerezler 

 

(Persistent Cookies) 

 

Kalıcı çerezler Platform' un işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet 

sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için 

http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/


kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; Platform' 

u kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için 

kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde Platform' u aynı cihazla tekrardan ziyaret 

etmeniz durumunda, cihazınızda Platform tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı 

kontrol edilir ve var ise, sizin Platform' u daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek 

içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur. 

 

Platform' da Kullanılan Çerezlerin Kategorileri 

Teknik Çerezler 

(Technical Cookies) 

Teknik çerezler ile Platform' un çalışmasının sağlanmakta, Platform' un çalışmayan sayfaları 

ve alanları tespit edilmektedir. 

Otantikasyon Çerezleri 

(Authentication Cookies) 

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak Platform' a giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, 

ziyaretçinin Platform' da ziyaret ettiği her bir sayfada Platform kullanıcısı olduğu belirlenerek, 

kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir. 

Flash Çerezleri 

(Flash Cookies) 

Platform' da 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 Platform' u ziyaret edenlerin sayıları, Platform' da görüntülenen sayfaların 

tespiti, Platform ziyaret saatleri, sayfa kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini 

sağlayan çerezlerdir. 

Platform' da Kullanılan Çerezler 

Çerez Açıklama, Süre ve Tercihler 

Analitik Çerezler 

Reklam Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla 

kullanılmaktadır. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 6 ay Tarayıcı 

ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.  



Pazar Analizi  

Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Çerezin ilk kurulumundan ya da son 

güncellenmesinden itibaren 360 gün Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek 

mümkünüdür. 

Kampanya / promosyon 

Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılmaktadır. Çerezin ilk kurulumundan ya da 

son güncellenmesinden itibaren 360 gün 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. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 

360 gün Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Google analitikleri  

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını, bu şekilde Platform' un sunumunun ve 

kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere 

ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. Platform' da, 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.  

 

Kaynak site  

Kaynak site kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak ve ilgili içerikler sunmak için kullanılır. 

Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 360 gün Tarayıcı ayarları 

aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.  

Son ziyaret ve hareket  

Kullanıcılara Platform' u son ziyaretlerinden itibaren neler değiştiğine ilişkin güncellemelerde 

bulunmak ve kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılır. Çerezin ilk 

kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 360 gün Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul 

etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Teknik Çerezler 

Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Çerezin ilk 

kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 90 gün Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul 

etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Otantikasyon Çerezleri 

Kullanıcı Kimliği  

Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır. 

Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 360 gün Tarayıcı ayarları 

aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 



Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi? 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına 

sahipsiniz. Çerezleri devre dışı bırakmanız halinde Platform' un bazı özellikleri işlevselliğini 

kaybedebilir, Platform' daki kullanıcı deneyiminiz etkilenebilir veya Platform' u ziyaret 

ettiğinizde sizin için kişiselleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz. 

Platform' u görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (örn. bilgisayar, akıllı telefon, 

tablet vb.), bu cihazların her birindeki her tarayıcının çerez tercihlerinize uygun şekilde 

ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekir. 


