
ŞİDDETİ ÖNLEME VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ  
ÇEREZ POLİTİKASI 

 

Bu politika, ŞİDDETİ ÖNLEME VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ (“İMDAT”) bünyesindeki internet 
siteleri ve uygulamalarında kullanılabilecek çerezler ve benzeri teknolojiler (hep birlikte “çerez” 
olarak anılacaktır.) konusunda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İMDAT sitesini kullanmanız 
halinde, İMDAT Çerez Politikası kapsamında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılabilir, cihazınıza 
kaydedilebilir ve kişisel verileriniz aşağıda ve İMDAT Gizlilik Politikasında belirtilen amaç ve 
yöntemlere uygun olarak işlenebilir. 

 
ÇEREZ NEDİR? 

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler 
gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır. Bir 
çerez genellikle; alındığı internet sitesinin adını, çerezin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar 
süreyle tutulacağı) ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayısal değeri içerir. 
Çerezler, tarayıcı oturumunuz sırasında veya internet sitemize yapacağınız bir sonraki ziyaretiniz 
için eylemlerinizi ve tercih ettiğiniz ayarları kaydeder. İnternet sitelerimizi tekrar ziyaret etmeniz 
halinde, bu bilgiler sunucuya geri gönderilecektir. Bu sayede bilgisayarınız veya mobil cihazınız 
otomatik olarak yeniden tanınmaktadır ve örneğin tercih ettiğiniz ayarlar sizin kolaylığınız için 
otomatik olarak yüklenmektedir. Çerezler, İMDAT internet sitesini her ziyaret ettiğinizde bunları 
ayarlamanıza gerek kalmaması avantajını sunmaktadır. 

 
ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI NELERDİR? 

Çerezler, internet sayfaları arasında etkin bir şekilde geçiş yapmanızı sağlamak; internet 
sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak; tekliflerimizi, internetteki görünürlüğümüzü ve reklamları 
içerik, grafik ve teknoloji açısından ihtiyaçlarınıza göre geliştirmek için tercihlerinizi takip etmek; 
genel olarak kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve iyileştirmek; internet sitelerimiz için kullanım 
verilerini istatistiksel olarak değerlendirmek ve internet sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini 
geliştirmemize yardımcı olmak gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra, çerezler; 
hizmetlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek ve/veya 
gelecekte internet sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak 
amacıyla da kullanılabilir. 

 
ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR? 
 
Çerez yönetimi bakımından: 
• Birinci Taraf Çerezleri: Tarafımızca oluşturularak internet sitesine konulan ve bizim 

kontrolümüzde olan çerezleri ifade etmektedir. 



• Üçüncü Taraf Çerezleri: İşbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından oluşturulan ve 
yönetilen çerezler üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılmaktadır. 
 
Saklama süresi bakımından: 
• Oturum Çerezleri: Sadece tarayıcınız açıkken mevcut olan ve tarayıcınız kapanınca silinen 

çerez tipidir. 
• Kalıcı Çerezler: Tarayıcınız kapandıktan sonra belirli bir sona erme tarihine kadar kalıcı olan 
çerez türüdür. Bunlar, tarayıcınızı açıp internette tekrar gezindiğinizde internet siteleri tarafından 
bilgisayarınızı tanımak için kullanılabilir. 
 
Kullanım amacı bakımından: 
• Gerekli Çerezler: İnternet sitelerinin etkin çalışmasını sağlamak, internet siteleri aracılığıyla 

sizin için çeşitli hizmetleri sağlamak ve güvenli alanlara erişim gibi bazı fonksiyonları yerine 
getirmek için gereklidir. Bu çerezler olmadan, alışveriş sepeti gibi bazı hizmetleri sağlamamız 
mümkün değildir. 

• Performans Çerezleri: İnternet sitesindeki dil ayarları gibi kullanıcı tercihlerinin 
kaydedilmesini sağlayarak, kullanıcıya geliştirilmiş ve kişisel bir deneyim sunulmasını 
amaçlamaktadır. 

• Analitik Çerezler: İnternet sitelerinin kullanımını analiz etmek, daha etkin pazarlama 
faaliyetleri gerçekleştirebilmek için web analitik araçları tarafından internet sitesinde 
geçirilen süre, kullanılan sayfalar, tıklama bilgileri, bir sayfada kalma süresi gibi istatistiki 
bilgilerin toplanması için kullanılır. 

• Reklam Çerezleri: Bu çerezler siz ve ilgilendiğiniz konular ile internet üzerinde gezinme 
alışkanlarınız ile ilgili bilgi toplar. Aynı reklamların sürekli tekrarlanmasını engelleme, 
reklamların düzgün bir şekilde gösterilmesi ve bazı durumlarda ilgi alanlarınıza göre reklam 
gösterimi gibi işlevlerin uygulanmasını sağlar. 

 
ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR? 

Birçok internet tarayıcısı, çerezleri varsayılan ayar olarak kabul etse de, tarayıcınızın ayarlar 
bölümünden çerezleri reddedebilir veya silebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz 
hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın yardım ekranına başvurun. Çerezleri 
reddetmeyi ya da silmeyi seçerseniz, bunun, İMDAT internet sitesinin bazı özelliklerinin veya 
hizmetlerinin düzgün şekilde çalışmasını engelleyebileceğini ve bu yüzden İMDAT internet 
sitesindeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayınız. Çerez tercihleriniz, kullandığınız tarayıcı 
üzerinden yönetildiği için, farklı bir tarayıcı kullandığınızda ya da yeni bir bilgisayar satın 
aldığınızda reddetme tercihlerinizi de yenilemeniz gerekecektir. İMDAT, çerezleri Gizlilik Politikası 
kapsamında kullanmakta olup, çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikasını değiştirme 
hakkını saklı tutar. 

 


