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TEOS Balıkçılık Su Ürünleri Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Çerez (Cookie) Politikası

TEOS Balıkçılık Su Ürünleri Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (TEOS)
olarak, web sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve sitemizin kullanımını kişiselleştirmek
amacıyla çerezler kullanmaktayız. Bu sayfanın, anılan teknolojilerin niçin kullanıldıklarını ve
bunları kontrol etmeyi veya silmeyi (tercihiniz ise) anlamanıza yardımcı olmasını istiyoruz.
1. Çerez (Cookie) Nedir?
Günümüzde neredeyse her web sitesinde çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli
bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web
sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar, tablet veya akıllı cep telefonu)
depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında
tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret
ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer
kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede
web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre
tayin eder.
2. Çerezler (Cookies) Neden Kullanılır?
Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından
hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş
bir deneyim sunmasını sağlar.
3. Çerezlerinizi (Cookies) Kontrol Etme ve Silme
Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek
için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir.
Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme,
yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı
talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce
tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür.
Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre
değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme
veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür.
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Sayfamızda kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir:
•

Ziyaretçiler, sayfayı görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin
tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı
sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek
mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık
gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez
kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma
ya da silme imkanları bulunmaktadır.

•

Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel
açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere
ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin sayfaya erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı
yapılması gerekebilecektir.

•

Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için buradan ulaşabilirsiniz.

4. Çerez Tercihlerinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz?
Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen
engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı
bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
Tarayıcı

Bağlantı

Google
Chrome
Internet
Explorer

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

Mozilla
Firefox
Yandex
Safari

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml
https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek
sayfasını inceleyebilirsiniz.
5. Çerezleriniz Nasıl Yönetebilirsiniz?
Çerez Tercihleri yönetimi Web sitemizin tarafınızca kullanıldığı süreç boyunca sizin hangi
kişisel verilerinizin toplanılacağı hususunda tercihleriniz bizim için son derece önemlidir.
Bununla birlikte web sitelerinin etkin bir şekilde çalışması için çerezlerin kullanılması gerekli
iken bazı Çerezlerin kapatılması halinde Web sitesinin çeşitli fonksiyonlarının
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çalışmayabileceğini hatırlatırız. Web sitemizi görüntülediğiniz tarayıcı ayarlarını değiştirerek
tercihlerinizi kişiselleştirme hakkına sahipsiniz. Eğer kullandığınız tarayıcı bu imkânı
sunmaktaysa, tarayıcı ayarlarınız üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek
mümkündür. Böylece, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle
birlikte, veri sahiplerinin Çerezlerin kullanılmasını engelleme, Çerez kullanılmadan önce uyarı
almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları
bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullandığınız tarayıcıya göre değişmekte olup konu
hakkında ayarlar tarafınızca yapılmalıdır. Çerezlere ilişkin tercihleriniz, web sitemize erişim
sağladığınız her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilmektedir.
6. Çerezlerin Türü Nelerdir?
Çerezler, bilgisayar, tablet ve akıllı cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından
yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmakta olup temel noktada aşağıdaki
şekilde ayrımı yapılmaktadır.
Çerezin Türü
Oturum Çerezleri

Açıklaması
Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra
cihazdan silinirler. Bu çerezlerin ana işlevi web sitesinin düzgün
bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler tarayıcıyı kapattıktan sonra da kullanıcı tarafından
silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam
ederler.

Birinci Taraf Çerezler

Birinci taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından
cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

Üçüncü Taraf Çerezler

Üçüncü taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki
kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.
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