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ÇEREZ POLİTİKASI 

1. Genel Olarak 

Yıldırım Beykoz Kundura Turizm İnşaat ve Yatırım A.Ş. (“Şirket”) www.beykozkundura.com 

alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden çerezler (cookies) aracılığıyla farklı amaçlar 

doğrultusunda kişisel veriler toplamaktadır. Bu Çerez Politikası, İnternet Sitesi ziyaretçilerini, 

kullanılan çerezler ve bu çerezlerin kullanım amaçlarına ilişkin olarak aydınlatma amacıyla 

oluşturulmuştur. 

Bu metin, yürürlükteki mevzuata ve Şirket uygulamalarına göre gerekli görülmesi halinde 

değiştirilebilir. Metnin son haline İnternet Sitesi’nden erişebilirsiniz. Kişisel verilerinizin 

işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni 

ve Gizlilik Politikası’nı inceleyiniz.  

2. Çerez Türleri ve Kullanılma Amaçları 

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından ziyaretçilerin bilgisayarlarına yerleştirilen 

metin dosyalarıdır. İnternet sitelerinin etkin bir şekilde ve ziyaretçilerin tercihlerine yönelik 

çalışması ve ayrıca internet sitesinin yöneticilerine bilgi imkânı sağlaması amacıyla, neredeyse 

tüm internet sitelerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. 

Çerezleri, ziyaretçilerimizin tercihlerini belirlemek, spesifik bir sayfaya yönelik talepleri 

saptamak, İnternet Sitemizin kullanım tecrübesini geliştirmek, servislerimizi güvenli tutmak ve 

kullanıcılarımıza çevrimiçi davranışsal reklam faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kullanıyoruz.  

İnternet sitemizde, Google Inc.’a ("Google") ait bir analiz hizmeti olan Google Analytics 

kullanılmaktadır. Google Analytics ise “tanımlama bilgileri”, yani bilgisayarınıza kaydedilen ve 

internet sitesinin tarafınızdan kullanılmasının analiz edilmesini sağlayan metin dosyaları 

kullanmaktadır. İnternet sitesinin kullanımıyla ilgili olarak tanımlama bilgileri tarafından 

oluşturulan bilgiler, Google'ın ABD'deki bir sunucusuna iletilir ve burada saklanır. Bu internet 

sitesinin işletmecisinin verdiği talimat üzerine Google, kullanımınızı değerlendirmek ve 

bağlantılı hizmetler sağlayabilmek için raporlar hazırlamak üzere bu bilgiyi kullanır. Google 

Analytics çerçevesinde tarayıcınızdan iletilen IP adresi Google'ın diğer verileriyle birleştirilmez. 

Bu tanımlama bilgilerinin saklanmasını istemiyorsanız, tarayıcınızda buna uygun ayar 

yapabilirsiniz. Ayrıca, internet sitemizde, istatistik amaçlı AdWords, Facebook ve double-click-

Cookies (çerez) de kullanılmaktadır. 

Üçüncü taraf çerezleri ve kendi çerezlerimizi, internet sitelerinde kişiselleştirilmiş reklamları 

size göstermek için kullanıyoruz. Buna "tekrar hedefleme" denilmekte olup internet sitemizde 

gezindiğiniz sayfaları, görüntülediğiniz ürünleri ve size gösterilen reklam alanı (banner) 

çalışmalarına tıklamalarınızı baz almayı amaçlar. Ayrıca çerezleri, kullanıcıların üçüncü taraf 

internet sitelerindekileri de içerecek şekilde çevrimiçi (online) reklamlar gösterildikten sonra 

internet sitemizle nasıl etkileşime geçtiğini görebilmek için çevrimiçi (online) pazarlama 

kampanyalarımızın bir parçası olarak kullanıyoruz. İstediğiniz zaman tarayıcınızdan bu 

çerezleri silebilirsiniz. 

3. Çerez Yönetimi 

Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. 

Eğer bu araçların kullanılmasını istemiyorsanız tarayıcınızdan ayarlayarak devre dışı 

bırakabilirsiniz. Ancak bu durumda İnternet Sitemizdeki tüm işlevleri tam kapsamıyla 

kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. 
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