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Ek 3 – Çerez Politikası 
 
Bu Çerez Politikası (“Politika”) Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği (“AGD”) tarafından yönetilen web 
siteleri (“AGD Siteleri”) için geçerli olup çerezler sitemizi ziyaretiniz sırasında işbu Politikada açıklanan 
şekilde kullanılacaktır. 
 
Çerez Nedir? Çerezler, bir web sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri 
barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesinin cihazınızda bilgi 
saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir web 
sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız web tarayıcısı tarafından 
saklanmaktadır; bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı altında sunulan web 
siteleri tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür. 
Çerezlerin temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazının tanınmasıdır. 
• Birincil Çerezler: Ziyaret ettiğiniz web sitesinin erişim adresindeki alan adı tarafından 

oluşturulan çerezlerdir. 
• Üçüncü Taraf Çerezler: Ziyaret edilen sitede sunulan içerik erişim adresindeki alan adı dışında 

başka alan adları üzerinden de sağlandığında her bir alan adı tarafından kendine 
münhasır yaratılan çerezlerdir (örnek: bir video platformunda barındırılan içeriğin sosyal medya 
sitesi üzerinden görüntülenmesi). 

 
Çerezler Ne Amaçla Kullanılmaktadır? Çerezleri aşağıdaki amaçlar ile kullanmaktayız: 
• AGD sitelerine ziyaretiniz sırasında gezinti ve kullanım tercihlerinizi hatırlamak, böylece AGD 

sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak ve AGD sitelerini tercihlerinize göre özelleştirmek, 
• AGD sitelerinin çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak 

(örnek: oturumunuzu açık tutmak vb.), 
• AGD sitelerinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığı hakkında en çok tıklanan bağlantılar, en 

çok ziyaret edilen sayfalar, görüntülenen hata mesajı sayısı gibi şahıs özelinde olmayan genel 
bilgiler toplamak ve bu bilgileri analiz ederek hatalı sayfaları işler hale getirmek, sitemizi 
geliştirmek, tercih edilmeyen sayfaları kaldırmak veya iyileştirmek. 

Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup, tüm ilgili işlemler veri koruma 
mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. 
 
Çerez Türleri Nelerdir? 
 

Çerez Türü Açıklama 
Oturum Çerezleri Oturum çerezleri, internet sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup 

web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar. 
Kalıcı Çerezler Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım 

tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. 
Zorunlu Çerezler İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan 

hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. 
İşlevsel ve Analitik 
Çerezler 

Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin 
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. 

Takip Çerezleri Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini 
ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılan birincil ve 
üçüncü taraf çerezlerdir. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması, profillenmesi, 
reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı 
ile kullanılmaktadır. Bu çerezler sizin kimliğinizi belirlemek veya şahsınız özelinde 
karar almak için kullanılmayacaktır. 

 
Çerezlerin Yönetimi. Web tarayıcıları genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Web 
sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir. Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya 
belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf 
çerezleri engelleyecek şekilde, tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. 
Ayrıca tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve 
değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı 
deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitemizin çeşitli işlevleri bozulabilir. Detaylı bilgi için aşağıdaki linke 
tıklayabilirsiniz: www.aboutcookies.org (İngilizce). 

http://www.aboutcookies.org/

