
     ÇEREZ POLİTİKASI 

 

Bu Çerez Politikası, “Özel Pekel Ağız Ve Diş Sağlığı San. Tic. Ltd. Şti. 

Kızılsaray Mah. Yener Ulusoy Blv. Talay  Apt. Altı No:17/A  Muratpaşa ANTALYA”  

tarafından yönetilen www.pekeldentalclinic.com adresli web sitesinde kullanılmakta olan 

çerezlere ilişkin olarak, web sitesi ziyaretçilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Web sitesinden çerezler aracılığı ile istenen bilgiler, size daha iyi bir hizmet verebilmek ve 

sorularınızı cevaplamak için kullanılmaktadır. Bahsedilen bağımsız grup şirketlerine ait tüm 

web siteleri, çerezleri siteyi daha yüksek performanslı çalıştırmak ve ziyaretçilerimiz için 

hangi bilgi ve tanıtımların daha faydalı olduğunu anlamak için kullanmaktadır.  

 

Çerez Nedir? 
 
Çerezler (cookies) bir web sayfasını ziyaret ettiğinizde, bu web sitesi tarafından bilgisayarınız 
veya diğer cihazlarınıza depolanan metin dosyalarıdır. Çerezler aracılığıyla web sitelerini 
ziyaret ettiğiniz sırada gerçekleştirdiğiniz tercihler ve giriş bilgileriniz gibi web sitesindeki 
kullanım tecrübelerini geliştirecek bilgiler, web sitesine erişim için kullandığınız web tarayıcısı 
tarafından saklanmaktadır. 

Veri Sahiplerinin giriş yaptığı siteden en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı 
deneyiminin geliştirilmesi için sitede Çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih 
etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak siteyi 
kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. 

Çerez Türleri                           
 
Birincil Çerezler: Ziyaret edilen web sitesi 
tarafından yerleştirilen çerezlerdir. 
 
Üçüncü Taraf Çerezleri:  Ziyaret ettiğiniz 
web sitesi haricindeki siteler tarafından 
oluşturulur. Bu siteler, ziyaret ettiğiniz web 
sayfasında gördüğünüz reklam veya resim 
gibi içeriğin bir kısmına sahiptir. 
 
Zorunlu Çerezler: İnternet sitelerini 
kullanabilmeniz ve bu sitelerde gezinti 
yapabilmeniz için kullanılması zorunlu olan 
çerezlerdir. 
 
Oturum Çerezleri: Ziyaret edilen web 
sitesinde sayfalar arasında gerçekleştirilen 
gezintiler sırasında yapılan işlemlerin 
takibinin sağlanabilmesi için 
kullanılmaktadır. Bu tip çerezler tarayıcınızı 
kapamanız halinde kendiliğinden 



silinecekken, geçici ve kalıcı çerezler 
tarafınızca manuel olarak yahut tarayıcınız 
tarafından geçici çerez dosyalarındaki 
periyotlarla silininceye kadar saklanacaktır. 
 
İşlevsellik Çerezleri:  Bu tip çerezler, web 
sitesindeki gezintiniz süresince yapmış 
olduğunu tercihlerin ilgili web sitesi 
tarafından hatırlanmasını sağlamak 
amacıyla kullanılmaktadır. Bu yolla 
ziyaretçilerin kullanımları kolaylaştırılarak, 
özelleştirilmiş ve geliştirilmiş bir web sitesi 
hizmeti sağlanmış olur. 
 
Performans Çerezleri: Web sitesini ziyaret 
edenlerin sayısı, web sitesinin ne sıklıkla 
ziyaret edildiği, oluşan hata iletileri ve sair 
bilgiler toplanır. Bu tür çerezler ilgili web 
sitesinin performansını artırmak için 
kullanılır. 
 
Hedefleme ve Profilleme: Çerezleri 
Kullanıcılara web sitesi üzerinden sunulan 
reklamların özelleştirilmesi amacıyla 
kullanılmaktadır. 
   

 

 

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi? 
Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme 
imkanına sahiptir. Eğer kullanılan tarayıcı bu imkanı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden 
Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, 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. 

Çerezlere ilişkin tercihlerin, kullanıcının siteye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı 
yapılması gerekebilecektir 

• Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-GB/kb/278835 

• Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB 

• Firefox – https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-

history-firefox 

• Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB 

• Opera – http://www.opera.com/help/tutorials/. 

Neden Çerez Topluyoruz? 

https://support.microsoft.com/en-GB/kb/278835
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox
https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
http://www.opera.com/help/tutorials


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma 
Düzenlemesi (GDPR) ve kişisel verilerle ilgili yürürlükte olan tüm mevzuatlar bakımından, 
sizleri kullandığımız çerezler hakkında bilgilendirmek istiyoruz. 

Bu bildirim ile amaçladığımız hedefler aşağıda özetlenmiştir: 

1. Kullanıcıların ayırt edilmesiyle, kullanıcı tercihlerine (dil seçiminin hatırlanması, kullanıcı 
konumuna göre hizmet sunulması vb.) uygun şekilde hizmet sunularak web sitemizin 
kullanımını kolaylaştırmak, 

2. Web sitemizin kullanılması sırasında karşılaşılan eksikliklerin ve oluşan hataların tespit 
edilmesiyle, web sitemizin geliştirilmesini sağlamak, 

3. İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan 
hizmetleri geliştirmek, 

4. İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan 
özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, 

5. İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


