Çerez ve İzleme Aracı Politikası
1. Veri sorumlusu
Biz, Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. (Bozburun Mahallesi Ahmet Nuri Erikoğlu Caddesi No:
29/1 Merkezefendi DENİZLİ) (bundan böyle “biz” olarak anılacaktır), web sitelerimizin Çerezlerinin,
Takip Araçlarının ve Sosyal Medya Eklentilerinin kullanımı hakkında sizi bilgilendireceğiz.

2. Tanım
Web sitelerimizde “Çerezler” kullanılmaktadır. Çerezler, web sitelerimizden bilgisayarınızın veya
mobil cihazınızın sabit diskine aktarılan ve web sitemizi ziyaret ettiğinizde orada saklanan küçük
metin dosyalarıdır. Bu, tarayıcı oturumunuz sırasında veya web sitemize yapacağınız bir sonraki
ziyaretiniz için eylemlerinizi ve tercih ettiğiniz ayarları kaydedecektir. Web sitelerimizi tekrar ziyaret
etmeniz halinde, bu bilgiler sunucuya geri gönderilecektir. Bu sayede bilgisayarınız veya mobil
cihazınız otomatik olarak yeniden tanınmaktadır ve örneğin tercih ettiğiniz ayarlar yüklenir. Bu, web
sitemizi her ziyaret ettiğinizde bunları ayarlamanıza gerek kalmaması avantajını sunar. Tekliflerimizi,
internetteki görünürlüğümüzü ve reklamlarımızı içerik, grafik ve teknoloji açısından ihtiyaçlarınıza
göre geliştirmek için tercihlerinizi takip etmek ve web sitelerimiz için kullanım verilerini istatistiksel
olarak değerlendirmek için Çerezler kullanabiliriz. Web sitelerimizde pikseller, dönüşüm izleme gibi
teknikler kullanabiliriz. Tutarlılık açısından, tüm bu teknikler bundan sonra Çerezler olarak anılacaktır.

2.1. Çerez Tipleri
Web sitelerimizde çeşitli çerezler kullanılmaktadır:


Birinci Kişi Çerezler: Tarafımızca konulan ve bizim kontrolümüzde olan Çerezleri

kullanmaktayız.


Üçüncü Kişi Çerezler: Üçüncü kişi çerezler de web sitelerimizde kullanılmaktadır. Çerezleri web

sitelerimize yerleştiren tüm üçüncü tarafları bilmiyor olabiliriz. Web sitelerimizde üçüncü şahıslar
tarafından yerleştirilen tüm Çerezleri de bilmiyor olmayabiliriz. Web sitelerimizi değerlendirmek için
kullandığımız analitik Çerezler haricinde, bu üçüncü kişi çerezlerin kullanımı izlenmemektedir.

2.2. Saklama Süresi
Çerezler, farklı süreler boyunca saklanmaktadır:


Oturum Çerezleri: Oturum Çerezleri sadece web sitemize yaptığınız ziyaret süresince saklanır,

dolayısıyla web sitemizden birine veya bir tarayıcı oturumuna yaptığınız mevcut ziyaretiniz süresince
Çerez kullanılır.


Kalıcı Çerezler: Kalıcı Çerezler, bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın sabit diskinde, web

sitemize yaptığımız ziyaretlerin veya bir tarayıcı oturumunun ötesinde saklanır. Web sitemizi bir
sonraki ziyaretinizde sizi tanımamıza ve web sitemizi kullanmanızın kolaylaştırılması mümkün kılınır.

2.3. Amaçlar
Çerezler, aşağıdaki amaçlarla kullanılır:
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Web sitelerinin belirli işlevlerinin gerçekleştirilmesi: Kullanılan Çerezler, web sitemizin ve belirli

"rahat" işlevlerinin tarayıcınızın otomatik olarak tanınması yoluyla işlemesini sağlar.


Analiz ve istatistik: Çerezlerin kullanımı, diğer sayılı olanların yanında, kaç ziyaretçinin web

sitemizi ziyaret ettiğini ve ziyaretçilerin web sitelerimizde nasıl hareket ettiğini, dolayısıyla hangi
işlevleri

kullandıklarını

gözlemlememizi

sağlar.

Ayrıca,

Çerezler

istatistiksel

amaçlarla

değerlendirilen bilgileri toplayabilir.


Reklam / (Yeniden pazarlama) pazarlama: Ayrıca, (üçüncü taraf) Reklam veya pazarlama

amaçlı Çerezler de web sitemizde bulunmaktadır. Bunlar, görüntülenen içeriğin ekranını tercihinize
göre uyarlanmasına ve ortak şirketlerin web sitelerindeki reklamları size göstermemize yardımcı olur.

3. Web sitelerimizde bulunan çerezlere ilişkin ileri bilgiler
Aşağıdaki bölümlerde, web sitelerimizdeki Çerezler hakkında daha fazla bilgi verilecektir.

3.1. Gerekli Çerezler
Web sitelerimizde, web sitelerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan Çerezler kullanılmaktadır.
Bahsi geçen çerezler aşağıda sayılı amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır:


Kullanıcının alan adı bağlamında Çerezler izin durumunu kaydetme



Kullanıcının tarayıcıda JavaScript'i devre dışı bırakıp bırakmadığını kaydetme



Dil, yer, görüntülenecek arama sonuçları gibi tercihleri saklama



Web sitemizi ekranınıza en uygun şekilde gösterebilmemiz için tarayıcı ayarlarınızı okuma



Web sitelerini, erişilebilir kalması için eşit olarak yükleme



Web sitelerini nasıl kullandığınıza bağlı olarak web sitelerimizi gerçek zamanlı olarak optimize

etmek

3.2. Analiz Çerezleri
Web sitelerimizde, web sitelerimizin kullanımını ölçmemizi sağlayan Çerezleri kullanılmaktadır.
Çerezler, aşağıdaki amaçlarla kullanılır:


Ziyaretçilerin sayısının web sitemizden takip edilmesi



Ziyaretçinin web sitelerini nasıl kullandığı hakkında istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan

münhasır dijital kimliği kaydetme


Her ziyaretçinin web sitemizde geçirdiği süreyi takip etmek



Web sitelerini optimize etmek



Sitelerimizin hangi bölümlerinin geliştirilmesinin gerektiğini değerlendirmek

3.3. Sosyal Medya Çerezleri
Web sitelerimizde, web sitemizin içeriğini sosyal medya üzerinden paylaşmak böylece seçilen sosyal
medyadaki kullanıcıların doğrudan web sitemizdeki belirli içerikleri paylaşması ve beğenmesi
amacıyla Çerezler kullanıyoruz.
Bu sosyal medya kanalları kişisel verilerinizi kendi amaçları için toplayabilir. Toplanan kişisel
verileriniz ve sosyal medya taraflarınca belirlenen Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili
sorumlunun gizlilik ve Çerez politikalarını inceleyin:
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https://en-gb.facebook.com/about/privacy (Facebook)



https://policies.google.com/privacy?hl=gb (GooglePlus ve Youtube)



https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (LinkedIn)



https://help.instagram.com/155833707900388 (Instagram)



https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy (Pinterest)



https://privacy.xing.com/en (XING)



https://twitter.com/en/privacy (Twitter)



https://foursquare.com/legal/privacy (FourSquare)

3.4. Hedeflenmiş Reklam Çerezleri
Web sitelerimizde hedefli reklamlar ve içerik görüntülemek için Çerezler kullanıyoruz. Bilgilerinizi ve
reklamlarınızı ilgi ve alaka düzeyinize göre uyarlamak için, web sitemizdeki ve diğer üçüncü taraf
web sitelerinde yaptığınız ziyaretler ve gezinme davranışları temelinde olası ilgi alanlarınıza dair bir
fikir edinmeye çalışmaktayız. İlgi alanlarınıza göre, profilleme yapmaktayız ve ardından çeşitli
müşteri grupları için web sitelerimizdeki içerik ve reklamları uyarlamaktayız.
Hedeflenmiş Reklam çerezleri, aşağıdaki amaçlarla kullanılır:


İlgi alanlarınızı kaydetmek ve bunlara erişmek



Reklamlara kaç ziyaretçinin tıkladığını takip etme



İhtiyaçlarınıza, ilgi alanlarınıza veya tercihlerinize göre hazırlanmış reklamları göstermek için

kullanılacak üçüncü taraf hizmetleri


Bir cihazdaki bir reklam başka bir cihazda bir eylemi tetiklediyse (“Cihazlar Arası İzleme”), birden

fazla cihazı (ör. Telefon, tablet, dizüstü bilgisayar) bir ziyaretçiye eşleştirmek


İlgi alanlarınıza göre özelleştirilmiş pazarlama e-postaları göndermek

4. Çerezlerin yönetimi & silinmesi ve onayın geri alınması


Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, web sitelerimizde Çerezlerin kullanımı hakkında sizi

bilgilendiren bir başlık görünür. Kapat (X) düğmesini tıklatarak, web sitelerimizde Çerezlerin
kullanımını kabul edersiniz.


Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek ve Çerezlerin ayarını devre dışı bırakarak ve önceden

ayarlanmış Çerezleri silerek, onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.


Üçüncü Şahıs Çerezleri ile ilgili rızanızı geri alınmasının istenmesi halinde, lütfen ilgili Çerezin

sağlayıcısıyla iletişime geçin. Daha fazla bilgi, ilgili tedarikçinin veri koruma prensipleri veya Çerez
bildiriminde mevcut olabilir. Erişim için lütfen yukarıda verilen linkleri kullanın.


Çoğu tarayıcı, Çerezlerin kullanımını otomatik olarak kabul etmektedir. Çerezlerin kullanımını

yönetmek için tarayıcı ayarlarınızı kullanabilirsiniz. Çerezlerin cihazınızda otomatik olarak
saklanmasını istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızı buna göre değiştirebilir ve Çerez ayarını devre dışı
bırakabilirsiniz. Bir web sitesi Çerezleri kullanırken bu kullanım hakkında ne zaman bilgilendirilmek
istediğinizi

de

tarayıcınızın

ayarlarından

tercih

edebilirsiniz.

Tarayıcı

ayarlarınızı

nasıl

değiştireceğinizle ilgili ayrıntılar için, lütfen tarayıcınızın yönergelerine veya yardım işlevlerine bakın.
o

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
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o

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences
o

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

o


Safari: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek Çerezleri devre dışı bıraktıktan sonra web sitemizi ziyaret

edebileceğinizi ve kullanabileceğinizi unutmayın. Bununla birlikte, belirli koşullar altında, Çerezlerin
devre dışı bırakılması artık web sitemizin işlevlerini tam olarak kullanamayacağınız anlamına
gelebilir.

5. Sorumsuzluk
İş bu Çerez ve İzleme Aracı Politikasında zaman zaman değişiklikler yapabiliriz. Web sitelerimizin
Çerezlerle ilgili kullanım şartlarında da değişiklikler yapılabilir. İşbu politikanın içeriğini herhangi bir
zamanda

ve

bildirimde

bulunmaksızın

değiştirme

hakkımız

saklıdır.

Yeni

politikalar,

yayınlandıklarında geçerli olacaktır. Politikalarımızı kabul etmemeniz halinde, tercihlerinizi tarayıcı
ayarlarınızdan her zaman değiştirmelisiniz. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Web sitelerimize
erişmeye veya hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek, değiştirilmiş Çerez ve İzleme Aracı
Politikasına bağlı olmayı kabul edersiniz. En son sürüm için bu siteye bakabilirsiniz.
Cihazınızı başka kişilerle paylaşmanız durumunda, bunların yeterince bilgilendirildiğinden ve
haklarını kullanabildiğinden emin olmanız gerekir.
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