
ÇEREZ POLİTİKASI 

 

Bu Çerez Politikası, Torunlar Gıda Ticaret Anonim Şirketi tarafından yönetilen web sitelerinde 

kullanılmakta olan çerezlere ilişkin olarak, web sitesi ziyaretçilerinin bilgilendirilmesi amacıyla 

hazırlanmıştır.    

 

1. Çerez Nedir?   

 

Çerez, web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza 

kaydedilen küçük boyutlu metin dosyasıdır. Çerez, bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, 

kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, web sitesinin geliştirilmesi ve ziyaretçiler için ilgi çekici ve 

kişiselleştirilmiş bir web sitesi sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleşmektedir. 

Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup; bilgisayarınızda 

veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır. 

 

2. Web Sitemizde Hangi Çerezler Ne Amaçla Kullanılmaktadır? 

 

Web sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü 

parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.  

 

Web sitemizde Zorunlu Çerezler kullanılmakta olup; bu çerezlerin kullanımı web sitemizin doğru 

biçimde çalışması için zorunludur. İşlevsellik ve Tercih Çerezleri sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve 

seçimlerinizi hatırlayarak web sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. 

Performans ve Analiz Çerezleri sayesinde web sitemizi kullanımınızı ve web sitemizin performansını 

analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Hedefleme veya Reklam 

Çerezleri ile sizlere web sitemizde veya web sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını 

yapmak fırsatını yakalıyoruz. Sosyal Medya Çerezleri ile kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulmasını 

sağlıyoruz. 

 

3. Çerezlerin Yönetimi 

  

Genellikle tarayıcılar, otomatik olarak çerezleri kabul edecek şekilde çalışmaktadır. Kullanmakta 

olduğunuz tarayıcınıza bağlı olarak; web sitelerini ziyaret ettiğinizde kullanılan çerezler hakkında 

bunların kabul edilmesinden önce uyarı verilmesi, bütün çerezlerin engellenmesi ve sair hususlarda 

değişiklikler yapabilirsiniz. Web sitemizi farklı cihazlardan ziyaret ediyorsanız, her bir cihaz kapsamında 

tarayıcı ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir. Web sitemizde kullanılan çerezleri engellemeniz 

halinde web sitemizden alınan verimin düşeceğini ve web sitemizin düzgün çalışmayabileceğini 

bilgilerinize sunarız. 

 

İnternet tarayıcılarındaki çerez ayarları hakkında daha detaylı bilgi için aşağıda belirtilen linkleri 

inceleyebilirsiniz. 

 

Google Chrome için: 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr


Mozilla Firefox için: 

 

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma 

 

Microsoft İnternet Explorer için: 

 

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- cookies 

 

Gizliliğiniz bizim için önemli olup; gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Müşterilerimizin 

kişisel bilgilerinin gizliliğinin korunması amacıyla sistemimiz ve altyapımız en güvenilir seviyede 

tutulmaktadır. Bu kapsamda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan 

Aydınlatma Metnine internet sitemizden ulaşabilirsiniz. 

 

Torunlar Gıda Ticaret Anonim Şirketi; işbu metinde kullanıcılarına veya internet sitesi ziyaretçilerine 

bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını haizdir.  

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-%20cookies

