TEMELSU ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş.
ÇEREZ POLİTİKASI
Değerli Ziyaretçilerimiz;
Bu politika www.temelsu.com.tr / www.temelsu.net internet sitelerimizi ziyaret eden kullanıcıları
çerez (cookie) kullanım esaslarına ilişkin olarak bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.
ÇEREZ (COOKİE) NEDİR VE NEDEN KULLANILIR?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ
sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar;
• Kullanıcıların web sitesi, mobil uygulama ve/veya mobil site kullanımlarını kişiselleştirmek,
• Kullanıcıların web sitesi, mobil uygulama ve/veya mobil siteye nereden ve hangi cihazlardan
bağlandığı, hangi içeriği görüntülediği ve ziyaret süresi gibi hususların tespiti yoluyla web
sitesi, mobil uygulama ve/veya mobil siteyi kullanıcıların nasıl kullandığını belirlemek,
• Kullanıcıların ilgi alanına uygun içerik ve reklamları sunmak gibi amaçlarla kullanılır.
Çerezler, kullanıcıların kişisel ihtiyaçlarına daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için
kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler kullanıcıların
bilgisayarında veya dosyalarında depolanan kişisel veriler de dahil herhangi bir bilgi
toplayamamaktadır.
Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. olarak internet sitemizde çerez kullanılmasının
başlıca amaçları;
• İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla kullanıcılara sunulan
hizmetleri geliştirmek,
• İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan
özellikleri kullanıcıların tercihlerine göre kişiselleştirmek,
• İnternet sitesinin, kullanıcıların ve Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş.’nin hukuki
ve ticari güvenliğinin teminini sağlamaktır.
ÇEREZ (COOKİE) TÜRLERİ
Oturum Çerezleri
Oturum çerezleri, web sitesinin ziyareti süresince kullanıcıyı hatırlamak için kullanılan geçici
çerezlerdir ve web tarayıcı kapatıldığında süreleri biter.
Kalıcı Çerezler
Kalıcı çerezler web sitesindeki kullanıcı tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar
vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Ziyaretçi şablonları oluşturmak amacıyla kullanıcı davranışını
analiz etmek ve böylece kullanıcılara yönelik web sitesi işlevlerini iyileştirebilmek için bu çerezler
kullanılır.

ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERİ
İnternet sitesine entegre edilmiş bir üçüncü taraf içeriği olması halinde, üçüncü tarafça
kullanılabilen çerezlerdir. Bu tür çerezler ile kullanıcı doğrudan ilgili üçüncü tarafın sitesini ziyaret
etmese dahi kullanıcı hakkında bilgi toplayarak kullanıcıyı tanıyabilme ve üçüncü tarafın kendi
internet sitesinde bu yönde iyileştirme yapılabilmesi amacı ile kullanılır. İnternet sitemizde
kullanılan üçüncü taraf çerezlerine örnek olarak; siteye eklenen YouTube videoları dolayısı ile
kullanılan çerezler gösterilebilir.
ÇEREZLERİ ENGELLEME
Kullanıcılar tarayıcılarının “Ayarlar” menüsünden çerez kullanım izinlerini değiştirebilir ve
cihazlarında yüklü çerez dosyalarını silebilirler. Çerez kullanım izinlerinin kaldırılarak çerezlerin
engellenmesi halinde kullanıcılar tarafından internet sitesi ziyaret edilebilir ancak internet
sitesinin tüm işlevlerine erişilemez veya erişim kısıtlanabilir.
Kullanıcılar, çerezlerden bazılarını veya hepsini silmeksizin ya da reddetmeksizin internet
sitemizi kullanmakla silinmeyen veya reddedilmeyen bu çerezlerin cihazına yerleştirilebileceğini
kabul etmiş varsayılır.
Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere internet sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Prosedürü”nden ulaşabilirsiniz.
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