
Çerez Bildirimi 

Bu çerez bildirimi tüm Ada Emprime web siteleri ve mobil uygulamalar (“Ada Emprime Siteleri”) için 

geçerlidir. İnternet sitelerimizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında aşağıdaki bildirim 

inceleyiniz. İnternet sitelerimize girip devam ettiğiniz takdirde bu çerez kullanımına ilişkin bildiriyi 

okuyup çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul etmektesiniz.  

1. Çerez nedir? 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyalarıdır. 

Çerezler daha sonraki her ziyarette kaynak web sitesine veya bu çerezi tanıyan başka bir web sitesine 

geri gönderilir. Web sitelerinin çalışmasını veya daha verimli çalışmasını sağlamanın yanı sıra web 

sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için de kullanılırlar. 

Bu bildirim boyunca "çerez" terimini, web işaretçileri SDK'sı, günlük dosyaları, piksel etiketleri gibi 

tüm benzer teknolojileri de kapsayacak şekilde kullanıyoruz. 

  

2. Ada Emprime Sitelerinde ne tür çerezler kullanılır? 

Buraya tıklayarak bu web sitesinde hangi çerezlerin kullanıldığını görebilirsiniz. 

Ada Emprime sitelerinde aşağıdaki çerez türlerini kullanıyoruz: 

Çerez kategorileri 
Kullanım 

ömrü 

1. Site işlevselliği çerezleri 

Bu çerezler, sitede gezinmenize ve kayıt, giriş yapma ve ürün favorileri gibi 

özelliklerimizi kullanmanıza olanak tanır. Bu çerezleri devre dışı bırakırsanız, web 

sitesinin sepetinize ürün eklemek, ödeme yapmaya devam etmek gibi bazı 

bölümleri sizin için çalışmaz. 

Gerektiği 

sürece 

2. Site analiz çerezleri 

Bu çerezler, hem işlevselliğini hem de deneyiminizi geliştirmek için web 

sitelerimizi, uygulamalarımızı ve mobil platformlarımızı nasıl kullandığınızı 

ölçmemize ve analiz etmemize olanak tanır. 

90 gün 

3. Müşteri tercih çerezleri 

Sitelerimize göz atarken, bu çerezler tercihlerinizi (diliniz veya konumunuz gibi) 

ve bize sağlamayı seçtiğiniz diğer bilgileri hatırlayacaktır, böylece deneyiminizin 

  

90 gün 

https://info.evidon.com/pub_info/16472?v=1&nt=0&nw=false


size uyarlanmasına ve sizin için daha geçerli ve kişisel hâle olmasına yardımcı 

olabiliriz. 

4. Reklam veya hedefleme çerezleri 

Bu çerezler, sizinle ilgili reklamlar yayınlamak için kullanılır. Ayrıca, bir reklamı 

görme sayısını sınırlar ve pazarlama kampanyalarımızın etkinliğini ölçmemize 

yardımcı olur. Bu çerezler aracılığıyla elde edilen bilgileri, geçmiş çevrimiçi 

davranışınıza bağlı olarak ilginizi çekebilecek reklamlarla size sunmak için de 

kullanabiliriz. Bu bilgileri ortaklarımız da dâhil olmak üzere diğer taraflarla 

paylaşabiliriz. 

90 gün 

5. Sosyal medya çerezleri 

Bu çerezler, Ada Emprime Sitesindeki bir sosyal medya paylaşım düğmesini 

kullanarak bilgi paylaştığınızda kullanılır. Sosyal ağ bunu yaptığınızı 

kaydedecektir. Bu bilgiler, hedefleme/reklamcılık etkinliklerine bağlanabilir 

90 gün 

  

3. Çerez tercihlerinizi yönetin 

Çerez tercihlerinize istediğiniz zaman buraya tıklayarak erişebilir ve değiştirebilirsiniz. 

Ayrıca, aşağıdaki siteleri ziyaret ederek veya tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz 

veya silebilirsiniz: http://www.aboutads.info/choices/#completed veya 

http://www.youronlinechoices.eu/ 

     Çerezleri devre dışı bırakmanızın internet sitemizi kullanımınızı etkileyebilir. 

Çerezleri devre dışı bırakmamanız veya silmemeniz halinde, bu çerezleri kabul ettiğiniz varsayılacaktır. 

4. Bildirim Güncellemesi 

Bu Bildirim’de değişiklik ve düzeltme yapma hakkımız saklıdır. Bunları ve yeni ek bilgileri incelemek 

için lütfen arada sırada bu sayfaya başvurun. Ada Emprime Sitelerinde güncellemeler yapacağız ve 

gerektiğinde değişiklikleri e-posta ile bilgilendireceğiz. 

5. Gizlilik Politikası 

Verilerinizin nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi için (denetleyici ayrıntıları dâhil), lütfen bkz. 

Gizlilik Bildirimi. 

Bu Çerez Bildirimi en son Şubat 2022 tarihinde güncellenmiştir. 
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