
ÇEREZ POLİTİKASI

Sayın Website Ziyaretçimiz,

İşbu Çerez Politikası, Haka Turizm Gıda İşletmeleri A.Ş. olarak çerezleri web sitemizdeki
ziyaretleriniz kapsamında nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. Bu Politika ile, çerezlerin
yapılarını ve işlememizdeki amaç ve hukuki gerekçeleri, haklarınız ile birlikte aktarıyoruz.

Çerezler:

Çerezler, bilgisayar veya mobil aygıtınız üzerinden web sitemizi ziyaret ettiğiniz zamanlarda
alınan küçük veri dosyalarıdır. Sıkça kullanılan çerezler, web sitenin daha işlevsel ve kullanıcı
dostu hale getirilmesi ve gereklilik halinde toplanan bilgilerin raporlanması amacıyla
kullanılmaktadır.

Çerezlerin farklı amaçlara hizmet eden pek çok türü bulunmaktadır. Çerezler, doğrudan web
site üzerinden toplanan veya üçüncü kişiler eliyle toplanan versiyonda olabilirler. Bu tip
çerezlerin temel amacı, web sitenin fonksiyonelliğini arttırmak ve reklam ile analiz
çalışmalarında kullanmaktır.

Çerez Kullanımının Gerekçesi:
Web sitemizde kullanılan çerezler; internet sitesindeki çevrimiçi kullanıcı deneyiminin
sağlanması, işlevselliğinin ve performansının arttırılması ya da kurumsal tanıtım amaçlı
kullanılacak anonim kullanıcı deneyimine dayalı analizlerin elde edilmesi, hukuki ve ticari
güvenlik önlemlerinin alınması amaçlarıyla kullanmaktadır.

Kullanılan Çerez Türleri:

Oturum Çerezleri: İnternet sitesini kullanım sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı
kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korur.

Kalıcı Çerezler: Bu çerezler tarayıcıda saklanan ve ilgili kişi tarafından silininceye kadar
veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

Zorunlu Çerezler: Bu tip çerezler web sitenin işlevselliği için zorunlu olan çerezlerdir ve
kullanıcı deneyimini arttırmak, teknik sebeplerle kayıt ve operasyonları yerine getirmek
amacıyla kullanılmaktadır.

Çerezler Nasıl Toplanır?

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara
özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim
kapatılabilmektedir. 

İlgili Kişi Çerezleri Nasıl Yönetebilir?

Birçok web tarayıcısı, çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Ancak tarayıcı
çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda
uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum
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çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırılabilir. Tarayıcının çerez ayarları üzerinden çerezlerinizi
yönetebilirsiniz. Örneğin, Google Chrome’un sol üstteki adres çubuğunun yanındaki kilit
ikonuna tıklayarak hangi çerezlerin kullanıldığını görebilir, izin verebilir veya kullanımını
engelleyebilirsiniz.

Bu bilgiler ışığında internet sitesi kullanıcıları, siteyi kullanırken kişisel olarak belirledikleri
düzeyde çerezlerin kullanılmasına rıza verdiklerini kabul etmektedir. 

İşbu Politikanın Güncellenmesi: İşbu Çerez Politikası, hukuki, teknik ve operasyonel
gereklilikler sebebiyle güncellenebilecektir. Bu nedenle, web sitemiz üzerindeki çerez
kullanımına ilişkin gelişmelerin takibi için işbu Politikayı aralıklarla incelemenizi ve aydınlatma
metnimizi okumanızı tavsiye ederiz.
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