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‘’Bu dokümanın her hakkı Aydın Grup’ a aittir. Önceden izin alınmadan çoğaltılması ve üçüncü kişilere açılması yasaktır. 

Yazdırılması durumunda kontrolsüz doküman olarak kabul edilecektir” 

Bu doküman AYDIN MENSUCAT, AYDIN TEKSTİL, AYDIN ENDÜSTRİ, NOVA SÜNGER, PLANET MOBİLYA için ortak tasarlanmıştır. 

 

1. AMAÇ 

Bu politikanın amacı, Aydın Grup A.Ş.nin web sitesini ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamaktır. Çerezler aynı 

zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da 

kullanılabilir. Ayrıca çerezleri, kişilerin sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki 

verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla 

kullanmaktayız. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir. 

 

2. SORUMLULUKLAR 

Bu politikanın uygulanıp uygulanmadığının kontrolünden Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü sorumludur.  

 

3. POLİTİKA 

3.1. Çerez Nedir?  

3.1.1. Çerezler (cookie) bir web sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük 

metin dosyalarıdır.  

3.1.2. Çerezler; ziyaret ettiğiniz web sitesinin, cihazınızda bilgi saklamasını ve saklanan bu bilgilerin sonraki 

ziyaretleriniz sırasında web sitesi tarafından kullanılmasını mümkün kılmaktadır.  

3.1.3. Çerezler bir web sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim sunmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve 

hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir.  

3.1.4. Çerezler bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi 

toplayamamaktadır. Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik 

önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır. 

3.1.5. Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir 

ve çoğu İnternet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. 

3.2. Çerez Çeşitleri  

3.2.1. Ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından oluşturulan ve sadece bu web sitesi tarafından okunabilen çerezler birincil 

çerezlerdir.  

3.2.2. Ziyaret edilen sitede sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanıyor 

olabilir (örneğin, bir video platformunda barındırılan içeriğin sosyal medya sitesi üzerinden görüntülenmesi); 

bu durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratabilir.  

 

Çerez Türü Açıklama 

Oturum Çerezleri 
(Session Cookies) 

Oturum çerezleri, internet sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup 
web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar. Oturum çerezleri 
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ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı 
kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel 
amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının 
teminini sağlamaktır.  

Kalıcı Çerezler 

Kalıcı çerezler İnternet 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; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz 
önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı 
çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz 
durumunda, cihazınızda İnternet 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. 

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler 

Otantikasyon Çerezleri 
(Authentication 
Cookies) 

Ziyaretçiler, bilgileri 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. 

Analitik Çerezler 
(Analytical Cookies) 

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

 
 
 
 

3.3. Çerezler Kullanım Amacı 

3.3.1. Web sitemize ziyaretiniz sırasında gezinti ve kullanım tercihlerinizi hatırlamak (örn. görüntüleme dili vb.), web 

sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve web sitemizi tercihlerinize göre özelleştirmek. 

3.3.2. Web sitemizin çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak (örn. oturumunuzu açık 

tutmak, dinamik içeriği yerleştirmek vb.). 

3.3.3. Web sitemizin ziyaretçilerimiz tarafından nasıl kullanıldığı hakkında en çok tıklanan bağlantılar, en çok ziyaret 

edilen sayfalar, görüntülenen hata mesajı sayısı gibi, şahsa özel olmayan, genel bilgiler toplamak ve bu bilgileri 

analiz ederek hatalı sayfaları işler hale getirmek, web sitemizi geliştirmek, tercih edilmeyen sayfaları kaldırmak 

veya iyileştirmek. 

3.3.4. Çerezler üzerinden topladığımız veriler, kimliğinizin belirlenmesi, şahsınıza özel profilleme ve hedefleme 

yapılması veya web sitemiz haricindeki internet faaliyetlerinizin takibi amacıyla kullanılmamaktadır.  
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3.3.5. Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına 

uygun olarak yürütülmektedir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için lütfen 

PO.004 6698 Sayılı KVKK Aydınlatma Metnini okuyunuz.  

 

 

 

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

• 6698 Sayılı KVKK Aydınlatma Metni 

 

 


