
 

ÇEREZ POLİTİKASI 
 

Bu Cookie Uygulamaları Politikası; MİRAY İNŞAATtarafından veya onlar adına yürütülen tüm 

web siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı web siteleri (Facebook ve YouTube gibi), ve bu 

web siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar (“SİTE”) 

için geçerlidir. 

İnternet sitemize giriş yaparak, cookie’lerin bu Çerez Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasına 

onay vermiş olursunuz. Eğer cookie’lerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın 

ayarlarını düzenlemeli veya SİTE’leri kullanmamalısınız. Kullandığımız cookie’leri devre dışı 

bırakmak, sitedeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir. 

Aşağıdaki tablo, sitede kullandığımız farklı cookie türlerini, ilgili amaçları ve süreleri (her bir 

cookie’nin cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı) ile özetlemektedir. 

Cookie uygulamaları nelerdir? 

Cookie’ler, bir siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi 

internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır. Bir cookie 

genellikle; alındığı web sitesinin adını, cookie’nin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süreyle 

tutulacağı), ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir. 

Cookie’leri ne amaçla kullanırız? 

Cookie’leri; sitenin kullanımını kolaylaştırmak, sitemizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi 

bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız. Ayrıca cookie’leri, insanların 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. 

Ne tür cookie’ler kullanıyoruz? 

Sitemizde “oturum cookie’leri” kullanmaktayız. Oturum cookie’leri, siteden ayrılana dek 

cihazınızda tutulan geçici cookie’lerdir. 

 

 

 

 



 
Sitede kullanılan Cookie’ler 

Cookie 

Türü 

Ne işe yarar? Bu cookie’ler kişisel 

bilgilerimi toplar mı / 

kimliğimi tanımlayabilir 

mi? 

Zorunlu Bu cookie’ler, sitenin düzgün bir şekilde 

çalışabilmesi için gereklidir, sitelerimizde 

gezinmenizi ve site özelliklerinden faydalanmanızı 

sağlarlar. Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri 

dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama (ör. 

metin girişi) buna örnek verilebilir. 

Bu cookie’ler kimliğinizi 

tanımlamaz. 

Eğer bu cookie’leri kabul 

etmezseniz, web sitesindeki 

veya sitenin bazı 

bölümlerindeki performans 

etkilenebilir. 

Performans Bu cookie’ler; ziyaret edilen alanlar, sitede 

geçirilen zaman ve karşılaşılan hata mesajları gibi 

sorunlar hakkında bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin 

web sitemizle nasıl bir etkileşime girdiğini 

anlamamıza yardımcı olur.Bu da web sitemizin 

performansını iyileştirebilmemizi sağlar. 

Bu cookie’ler kimliğinizi 

tanımlamaz.Tüm veriler 

isimsiz bir şekilde alınır ve 

bir araya getirilir. 

 

Üçüncü parti cookie’leri nasıl kullanıyoruz? 

Sağladıkları servisleri size sunabilmeleri için, siteyi ziyaret ettiğinizde cihazınızda sizin adınıza 

cookie ayarları yapan bazı üçüncü parti tedarikçilerle çalışıyoruz.Bu cookie’ler ve bu cookie’leri 

almaktan nasıl vazgeçebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki ilgili bölümlere bakın. 

Siteyi ziyaret ettiğinizde üçüncü parti web siteleri veya domainlerinden cookie’ler alabilirsiniz. Bu 

cookie’leri kullanıma girmeden önce tanımlamak ve böylece cookie’leri kabul edip etmemeye dair 

karar verebilmenizi sağlamak için çalışıyoruz. Bu cookie’ler hakkında ayrıntılı bilgiler, ilgili üçüncü 

parti web sitesinde mevcut olabilir. 

Cookie’leri nasıl kontrol edebilir veya silebilirim? 

Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak cookie’leri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır.Bu 

ayarları, cookie’leri engelleyecek veya cihazınıza cookie gönderildiğinde uyarı verecek şekilde 

değiştirebilirsiniz.Cookie’leri yönetmenin birkaç yolu bulunmaktadır.Tarayıcı ayarlarınızı nasıl 

düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın talimat veya yardım 

ekranına başvurun. 


