
  
 

CORE ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ÇEREZ POLİTİKASI 
 

Çerez Nedir? 

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük 

boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması, daha verimli çalışması veya 

web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org ve 

http://www.allaboutcookies.org   adreslerini ziyaret edebilirsiniz. 

Ne için kullanılır? 

Çerezler bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda sizi tanımlayan bilgileri ve siteyi 

kullanırken yaptığınız hareketleri, kullanım alışkanlıklarınızı toplamak, tutmak ve devamında 

internet sitemizi iyileştirmek ve size özel kişiselleştirmek için kullanılır. 

Biz de Core Winders olarak www.corewinders.com internet sayfasında, site içeriği ile nasıl 

etkileşime geçtiğinizi tespit etmek ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çeşitli çerezler 

kullanmaktayız.  

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler 

Birinci taraf çerezler, şirket tarafından www.corewinders.com domainine yerleştirilmiş ve 

sadece www.corewinders.com tarafından okunabilen; kullancının dil, lokasyon tercihi gibi 

temel site fonksiyonlarının yerine getirilmesi sürecinde kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek 

amacıyla kullanılan çerezlerdir. 

Üçüncü taraf çerezler ise   üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve internet sitesindeki bazı 

fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

Websitemizde Kullanılan Çerezler 

Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede 

gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler. 

Çerezleri Nasıl Silebilirim veya Reddedebilirim? 

www.corewinders.com internet sayfasında, sitemizin aktif ve verimli bir şekilde çalışması için 

birtakım zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler devre dışı bırakılamamaktadır. 

Sitemizde kullanılan zorunlu çerezler için “Çerez Tercih Paneli”ni kullanabilirsiniz. Diğer 

taraftan, zorunlu çerezlerin dışında kalan tüm çerez grupları kendiliğinden “Devre Dışı 

Bırakılmış” bir şekilde gelmektedir. Kullanıcılarımız, istekleri doğrultusunda bu çerezleri tekrar 

aktif hale getirebilir veya aktifleştirmiş olduğu çerezleri daha sonra tekrar devre dışı bırakabilir. 

Ancak önemle belirtmek gerekir ki kullandığımız çerezlerin devre dışı bırakılması/kalması, 

www.corewinders.com internet sayfasındaki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir. Zorunlu 

olmayan çerezlerin aktif hale getirilmemesi durumunda, uygulamayı ve/veya internet sitesini 

kullanmaya devam edebilirsiniz fakat uygulamanın ve/veya internet sitesinin tüm işlevlerine 

erişemeyebilirsiniz veya sınırlı bir erişim imkânı ile karşılaşabilirsiniz. 
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Tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. 

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız: 

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

MozillaFirefox 

https://support.mozilla.org/t5/forums/searchpage/tab/message?filter=location&location=categ

ory%3Atr&q=%C3%A7erez  

Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies  

• Safari Bilgisayar https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=tr_TR&viewlocale=tr_TR  

• Safari Mobil https://support.apple.com/tr-tr/HT201265 

Sosyal Meyda Bağlantıları 

Web sitesinde yer alan içeriklerle Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, vb. gibi 

çeşitli sosyal mecralarda ziyaretçilerimize işlem gerçekleştirme olanağı tanımak için sosyal 

medya widget'leri kullanabiliriz. Bu sosyal medya platformlarına kendi hesabınız ile giriş 

yapmanız halinde ilgili platformların gizlilik politikalarına göz gezdirmenizi öneririz. 
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