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· İlg�ye dayalı reklam sunulması,

Çerezler�n kullanılmasının;

· Web sayfasına b�r sonrak� g�r�ş�n daha hızlı ve kolay olması,

3. Çerezler Nasıl Çalışır?

g�b� nedenlerle çerezler� kullanmaktayız. Özell�kle kullanıcıların web sayfalarına ne sıklıkla, ne 

süre boyunca ve hang� sayfalara g�r�ld�ğ� b�lg�s�n�n elde ed�lmes� web sayfasının sah�pler� �ç�n 

önem arz ett�ğ� kadar stratej�k planlamamız açısından da yönlend�r�c� olmaktadır.

· İsten�lmes� hal�nde parolanızın kayded�lmes�yle er�ş�m kolaylığı sağlanması

· Web sayfasının düzgün b�r şek�lde çalışması,

· Kullanıcıların bazı özell�klere er�ş�m�n�n kolaylaştırılması,

· Web sayfası açısından anal�t�k ver�ler�n elde ed�lmes�

Kullanıcı b�r web sayfasına g�rd�ğ�nde serverda s�ten�n görüntülenmes�n� talep etm�ş olur ( HTTP 
request), bu taleb�ne karşılık olarak da server s�tey� kullanıcıya gönder�r (HTTP response). Talep 
ve talebe cevap olarak web sayfasının görüntülenmes� aşamasından �t�baren çerezlerle s�tey� 
kullanmamız mümkün olur.

 

www.tur�ndex.com , www.tur�ndextransfer.com  s�ze daha terc�he dayalı ve akıllı 

seçenekler sunmak �ç�n çerezlerden yararlanmaktadır. Çerez kullanmaksızın 

web sayfamızın tüm �şlevler�n� etk�n tutmamız ve s�z�n bunlardan yararlanmanız 

mümkün olmamaktadır. Bu kapsamda s�z değerl� z�yaretç�ler�m�z� bu konu 

hakkında b�lg�lend�rmek �stemektey�z.

B�r web sayfasının z�yaret� sırasında web sayfalarının (web server) tarayıcılar aracılığıyla 
b�lg�sayarınız ya da mob�l c�hazınıza (akıllı telefon veya tablet g�b�) kaydett�ğ� küçük met�n 
dosyaları ya da b�lg�lere çerez den�lmekted�r.

2. Neden Çerezler� Kullanırız?

1. Çerez Ned�r?

ÇEREZ POLİTİKASI
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4. Kullandığımız Çerez Türler� Nelerd�r?

Aşağıdak� tablodan da anlaşılacağı üzere pek çok çerez türünü kullanıcılarımıza daha �y� b�r 
deney�m yaşatmak amacıyla kullanmaktayız. Bu çerez türler�n kullanırken de b�rçok çevr�m �ç� 
araçtan faydalanmaktayız.

Çerez Türü

Zorunlu

Çerez�n İşlev� Çerez�n Ver�ler Açısından Açıklaması

Bu çerezler tur�ndex.com tur�ndextransfer.com  

s�teler�n�n düzgün b�r şek�lde çalışab�lmes� �ç�n gerekl�d�r, 

s�teler�m�zde gez�nmen�z� ve s�te özell�kler�nden 

faydalanmanızı sağlarlar. Aynı oturum �çer�s�nde b�r 

sayfaya ger� dönüldüğünde öncek� eylemler� hatırlama (ör. 

met�n g�r�ş�) buna örnek ver�leb�l�r.

Performons

Bu çerezler, daha k�ş�selleşt�r�lm�ş b�r çevr�m�ç� deney�m 

�ç�n, web s�teler�m�z�n terc�hler�n�z� (ör. kullanıcı adınız, 

bulunduğunuz bölge veya kullandığınız d�l) hatırlamasını 

sağlar. Çerezler aynı zamanda z�yaretç�ler�n v�deo 

�zleyeb�lmeler�n�, oyun oynayab�lmeler�n� ve bloglar, sohbet 

odaları ve forumlar g�b� sosyal araçları kullanab�lmeler�n� 

sağlar.

Eğer bu çerezler� kabul etmezsen�z, web 

s � t e s � n d e k �  v e y a  s � t e n � n  b a z ı 

bölümler�ndek� performans etk�leneb�l�r.

Bu çerezler k�ml�ğ�n�z� tanımlamaz.

Bu çerezler k�ml�ğ�n�z� tanımlamaz.
Tüm ver�ler �s�ms�z b�r şek�lde alınır ve b�r 
araya get�r�l�r.

Bu çerezler z�yaret ed�len alanlar, s�tede geç�r�len zaman ve 

karşılaşılan hata mesajları g�b� sorunlar hakkında b�lg�ler 

sağlayarak z�yaretç�ler�n web s�tem�zle nasıl b�r etk�leş�me 

g�rd�ğ�n� anlamamıza yardımcı olur. Bu da web s�tem�z�n 

performansını �y�leşt�reb�lmem�z� sağlar.

Tüm ver�ler �s�ms�z b�r şek�lde alınır ve b�r 
araya get�r�l�r.

Bu çerezler k�ml�ğ�n�z� tanımlamaz.
İşlevsell�k

Bu çerezler s�ze ve �lg� alanlarınıza yakın olan �çer�kler� 

sunmak amacıyla kullanılır. Hedefl� reklamlar sunmak veya 

b�r reklamın s�ze görüntülenme sayısını kısıtlamak 

amacıyla kullanılab�l�r. Bu çerezler�, z�yaret ett�ğ�n�z web 

s�teler�n� hatırlamak amacıyla kullanab�l�r ve bu b�lg�ler� 

reklam verenler ve kend� firmalarımız dah�l olmak üzere 

üçüncü part�lerle paylaşab�l�r�z. 

Hedefleme
 / reklam Bu çerezler b�rçok türü, tüket�c�ler� IP 

adresler� �le tak�p ederek k�ml�k tanımlayıcı 

b�lg�ler toplayab�l�r.
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Çerezler�n kullanımına �l�şk�n terc�hler�n�z� değ�şt�rmek ya da çerezler� engellemek veya s�lmek 
�ç�n tarayıcınızın ayarlarını değ�şt�rmen�z yeterl�d�r. Çerezler� devre dışı bırakır veya 
reddedersen�z, hesabınız/hesaplarınız s�stem tarafından tanınamayacağı ve 
�l�şk�lend�r�lemeyeceğ� �ç�n web s�teler�m�zdek� bazı özell�kler�n ve h�zmetler�n düzgün 
çalışmayacağını bel�rtmek gerek�r.

Startuplegal�st.com olarak bu çerez pol�t�kasında d�led�ğ�m�z zaman değ�ş�kl�k yapab�l�r�z. Çerez 
pol�t�kasında somut değ�ş�kl�kler yaptığımız takd�rde, güncellenm�ş Çerez Pol�t�kasının 
yayınlanmasından sonra s�tem�ze yaptığınız �lk z�yaret�n�zde s�ze haber ver�r�z.

6. Çerezler Engelleneb�l�r m�?

5.Çerez Pol�t�kası Hakkında Neler� B�lmel�s�n�z?

Çerezler� kapatmak �ç�n;

· Chrome'da tarayıcı ayarlarınızda “Ayarlar/G�zl�l�k/İçer�k Ayarları/Çerez kullanımını kapat” 

seçeneğ�n� kullanab�l�rs�n�z.

· Internet Explorer kullanıcıları �ç�n “Seçenekler/İnternet Ayarları/G�zl�l�k/Ayarlar” 

seçenekler�n� kullanab�l�rs�n�z.

· F�refox kulllanıcıları �ç�n “Araçlar/ Seçenekler'/ G�zl�l�k/ Çerez kabul yöntem�/F�refox 

kapatılana kadar” seçenekler�n� kullanab�l�rs�n�z.
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