
 

Çerez Politikası 

 
Çağrı Merkezleri Derneği ve Çağrı Merkezleri Derneği İktisadi İşletmesi olarak 
www.cagrimerkezleridernegi.org sayfasını ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için 
çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (çerezler) faydalanmaktayız. Web sayfamızı 
kullanarak aşağıda verilen açıklamalarımız ve ayarlamalarınız doğrultusunda bu çerezlerin 
kullanımına izin vermiş oluyorsunuz. 
 
Okumakta olduğunuz çerez politikamız çerezlerin ne olduğunu, onları nasıl kullandığımızı, 
sitemizdeki 3. taraf çerezlerin mahiyetini ve çerezlere ilişkin seçimlerinizi nasıl yapabileceğinizi 
açıklamaktadır.  
 

Çerez nedir? 

 

Çerezler ziyaret ettiğiniz internet sayfalarının internet tarayıcınız aracılığıyla size ilettiği küçük 
metin dosyalarıdır. Çerez dosyası web tarayıcınızda saklanır ve bizim (veya aşağıda açıklanan 
3. tarafların) sizi tanımamızı, bir sonraki ziyaretinizi bu yolla kolaylaştırmayı ve web servisini 
daha kullanışlı hale getirmeyi sağlar. Çerezler oturum süresince saklanabildiği gibi (oturum 
çerezleri) daha uzun ve fakat sınırlı daha uzun süreli saklanan çerezler de (kalıcı çerezler) 
mevcuttur.  
 
Derneğimiz çerezleri nasıl kullanır? 

 

İnternet sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınıza çerezler yerleştirmekteyiz. Bu 
çerezlerin kullanım amacı; internet sayfasının belirli fonksiyonlarını yerine getirebilmek, 
istatistiki veriler elde etmek, seçimlerinizi kaydetmek ve profilinize uygun ürün, ilan veya 
hizmet önermek olarak sıralanabilir. Bu amaçları gerçekleştirme adına hem oturum çerezleri 
hem kalıcı çerezler kullanmaktayız. Amaçlarına göre kullandığımız çerezler:  
 
İşlevsel ve Analitik Çerezler 

 
Sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, Sitemizin etkin bir 

şekilde kullanılması, Sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi 

amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri 

gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Bu çerezler vasıtasıyla örneğin 

www.cagrimerkezleridernegi.org Sitemizin görüntülenme dil tercihiniz işlenir. 

 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Web sitesinde, kullanım amacına göre; zorunlu çerezler ile 
işlevsel ve analitik çerezler kullanılmaktadır.  

 

http://www.cagrimerkezleridernegi.org/


 
 
 
 

 
 
Çerezlere ilişkin tercihlerinizi nasıl değiştirebilirsiniz? 
 

Çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirme adına aşağıdaki butonu kullanabilirsiniz. Ancak bu 
çerezlerin kullanımını kapalı tuttuğunuz takdirde sayfamızda sunduğumuz özelliklerden 
tümünü kullanamayacağınızı belirtmek isteriz.  
 
 
 
 
  

 
 

Çerez Türü Kullanım Amaçları 

1. Zorunlu 
Çerezler 

Sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, Sitemizin özelliklerinden ve sunulan 
hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. 

2. İşlevsel ve 
Analitik 
Çerezler 

Sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, Sitemizin 
etkin bir şekilde kullanılması, Sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde 
optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında 
verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi 
içerebilir. Bu çerezler vasıtasıyla örneğin www.cagrimerkezleridernegi.org 
Sitemizin görüntülenme dil tercihiniz işlenir.  

 

http://www.cagrimerkezleridernegi.org/

