ERGEAR TEKNOLOJİ İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ÇEREZ POLİTİKASI

Ergear Teknoloji İnşaat Peyzaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.'nin ("Şirket") olarak
sahip olduğumuz internet sitemizin ("İnternet Sitesi") ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel
verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize güvenli bir hizmet sunabilmek için
kişisel verilerini işlemekte ve çerez hizmetini kullanmaktayız. Bu politika, internet sitemizdeki
ve Ergear uygulamalarındaki kullanıcılarımızın, hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu
çerezlerin nasıl kullanıldığının açıklanması için oluşturulmuştur.

I.

Çerez Nedir? ve Hangi Amaçlar Doğrultusunda Kullanılır?
Çerez, internet tarayıcınız aracılığı ile erişim sağladığınız bilgisayarınıza,
cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen
ve hareketlerinizin hatırlanmasını sağlayan küçük veri depolama
dosyalarıdır. Küçük veri depolama dosyalarında, internet sitesi
gezintilerinize ait veriler saklanır ve tekrar aynı internet sitesini ziyaret
etmeniz halinde ise ziyaretinize yönelik veriler, veri depolama dosyası
tarafından hatırlanacağından ilgili internet sitesinin ve diğer internet
sitelerinin de size uygun hizmetin, ürün ve tekliflerin sağlanması ve internet
sitelerinin tarafınızca daha etkili bir biçimde kullanılması amacı ile çerezler
gereklidir.
Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları;
✓ İnternet sitesindeki kullanımlarınız sonucunda tercih ve alışkanlarınızın
belirlenmesi, kullanımların kişiselleştirilmesi ve bu hususta veri toplanması,
✓ Tarafınızca internet sitelerinin daha etkili kullanılabilmesi amacı ile teknik
hizmetin sağlanması,

✓ 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve
Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni
ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi
kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması.
II.

Çerezlerle
Hangi
Tür
Verilerinizi
İşliyoruz?
Çerezler, internet sitesine incelediğiniz ve ilgilendiğiniz hizmet ve
ürünlerimizi, Kullanıcı/üye gezinme verileriniz gibi size ait olan verileri
toplamaktadır.

III.

Hangi
Tür
Çerezleri
Kullanıyoruz?
İnternet Sitesi'nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar İnternet
Sitesi'nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, göz
atma çerezleri, oturum açma çerezleri, sosyal eklenti çerezleri, internet
hedef kitlesi ölçüm çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.

KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ
I. Hizmet Çerezleri
Oturum Kimliği Çerezleri: Bu çerezler, internet sitesini doğru görüntülemek ve istediğiniz
hizmetleri sağlamak amacıyla hareketinizi depolamamızı, tanımamızı ve bağlamamızı sağlar.
Bu çerezler yalnızca siz internet sitemizi ziyaret ederken etkin olur ve tarayıcı oturumu
kapatıldığında cihazınızda kalmaz.
Göz Atma Deneyimi Çerezleri: Bu çerezler, diliniz, ülkeniz, yaşınız gibi kullanıcı tercihlerini
ve gizlilik başlığımızı görüp görmediğinize veya çerez kontrolünü kapatıp kapatmadığınıza dair
verileri saklamamızı sağlar. Bu çerezler, göz atma deneyiminizi geliştirmek ve uygun içerikleri
görüntülemek için kullanılır; bazıları oturum boyunca cihazda kalırken, diğerleri (örneğin
dil tercihleri) sitemizi bir sonraki ziyaretinizde aynı tercihleri kullanabilmeniz için
cihazda kalmaya devam eder.
Oturum Açma Çerezleri : İnternet sitemiz üzerinden Ergear Network hesabınızla oturum
açtığınızda, Ergear tarafından veya adına işletilen diğer ilgili siteleri ziyaret edebilmeniz için
bu çerezleri kullanırız. Bu çerezler, sadece siz internet sitesini ziyaret ederken etkin olur ve
tarayıcı oturumu kapatıldığında cihazınızda kalmaz.

İnternet Sitesi'nde aşağıda yer alan çerezler kullanmaktadır:

Cookie Türü

Cookie Amacı

Oturum

Bu çerezler yalnızca internet
oturumunuz
sırasında
bilgisayarınızda
tutulurlar.
Tarayıcı kapatıldığında bunlar
kendiliğinden silinirler. Bunlar
genellikle her sayfada oturum
açmak zorunda kalmaksızın bir Oturum sonlandırılana kadar
internet sitesinde gezinmenize
imkan sağlayan anonim bir oturum
kimliği tutarlar.

Kimliği Çerezleri

Oturum
Çerezleri

Cookie Veri Saklama Süresi

Açma Bu çerezler, Sitelerin doğru
çalışması için gereklidir. Örneğin,
kimlik doğrulama işlemi için bu
Oturum sonlandırılana kadar
çerezler kullanılır.

Göz Atma Deneyimi Bu
çerezler,
göz
atma
Çerezleri
deneyiminizi geliştirmek ve uygun
Bazıları oturum boyunca
içerikleri
görüntülemek
için
cihaz kalır; bazıları aynı
kullanılır.
tercihlerin kullanılabilmesi
için cihazda kalmaya devam
eder

II.

Hizmet Dışı Çerezler

İnternet Hedef Kitlesi Ölçümü Çerezleri: Sizin ve diğer kullanıcıların, Ergear’a ait internet
sitelerini ve üçüncü taraf sitelerde bulunan pazarlama iletişim bilgilerini ve reklamlarını
görebilmeniz, bunlarla etkileşime geçmeniz halinde bu çerezler internet sitesi içerisindeki
hareketlerinizi izlememize olanak sağlar. Bu kanalla elde etmiş olduğumuz verileri ise, internet

sitelerimizin ve reklamlarımızın performansını ölçmek ve bunların nasıl geliştirilebileceği
üzerine değerlendirmeler yapmak; reklam yerleştirme faaliyetleri için gerekli olan ödeme
planlarının analizini yapmak amacı ile kullanılırız. Bu çerezler, internet sitemizi veya
reklamlarımızı yayınlayan diğer internet siteleri ve mobil uygulamaları ziyaret ettiğiniz hallerde
de ayarlanabilir; tarafımıza internet hedef kitlesi ölçümü hizmetleri sağlayan üçüncü kişilerce
ölçüm hizmetleri amacı ile sınırlı kalmak üzere kontrol edilebilir ve oturumunuzu
kapatmanız halinde dahi cihazınızda kalmaya devam eder.
Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, sizin ve diğer kullanıcıların, internet sitemizi ve
üçüncü taraf sitelerde bulunan pazarlama iletişimlerini ve reklamlarını görüp bunlarla
etkileşime geçmeniz halinde anonim olarak hareketlerinizi izlemek ve hareketlerinize dair
verileri depolamak için kullanılır. Hedefleme/Reklam çerezlerinin esas amacı, hizmetlerimiz
veya reklamlarımız ile etkileşime geçmeniz halinde anonim olarak geçmişte size ait
görüntülemeleriniz, aramalarınız veya tıklamalarınız ile tanımlanan ilgili ürün ve hizmetleri
göstermektedir. Reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri
saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Bu çerezler, üçüncü taraf reklam ağları tarafından
kontrol edilebilir ve oturumunuz kapatıldığında cihazınızda kalmaya devam eder.
Sosyal Eklenti Çerezleri: İnternet Sitesi; Facebook ve Linkedn gibi sosyal ağlara bağlantı
sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. İnternet Sitemizi ziyaret ettiğinizde ve bu
eklentileri kullandığınızda, internet sitemiz doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır.
Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan internet tarayıcınıza iletilir ve
ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere
ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.
İnternet Sitesi'nde aşağıda yer alan çerezler kullanmaktadır:

Cookie Türü
Hedefleme/Reklam
Çerezleri

İnternet Hedef
Ölçümü Çerezleri

Cookie Amacı
Anonim olarak, davranışsal ve hedef
odaklı reklamların ziyaretçilere
gösterilmesi amacıyla
kullanılmaktadır.
Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul
etmek ya da reddetmek
mümkünüdür.

Kitlesi Bu çerezler, internet Sitesi’nin işleyişinizi
analiz edip anlamımızı sağlayan ve
sizinle etkileşime geçerek İnternet
Sitesi’ni
geliştirebilmemizi
sağlamaktadır.

Cookie
Veri
Saklama Süresi
Oturumunuz
kapatıldığında
cihazınızda
kalmaya devam
eder.

Oturumunuzu
kapatmanız
halinde dahi
cihazınızda
kalmaya devam
eder.

Sosyal Eklenti Çerezleri

Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına
üye olan veya olmayan kişilerin, pazar
analizi ve ürün gelişimi amacıyla
izlenmesi için kullanılır.

Oturumunuz
kapatıldığında
cihazınızda
kalmaya devam
eder.

SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ
Ergear.’a ait internet sitesi ve Ergear’a mobil uygulaması, saklandığı süre bakımından oturum
çerezleri ve kalıcı çerezleri kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, Kullanıcı/Üye tarayıcılarını
kapattığında sona erer. Kalıcı çerez ise Kullanıcı/Üye’ye ait sabit diskte uzun süre kalır.
Kullanıcı/Üye, internet tarayıcılarının ‘‘yardım’’ dosyasında verilen talimatları izleyerek veya
‘‘www.ergear.tech’’ adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum
çerezlerini hem de kalıcı çerezlerin erişimini engelleyebilir.
Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı
tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların
site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak
için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği internet sayfasını
kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. İnternet Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta
reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin
etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz
internet sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere
kişisel verileri toplayabilir. İnternet Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik
verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret
edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam
gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem
birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır.
İnternet Sitesi'nde aşağıda yer alan çerezler kullanmaktadır:
Cookie Türü

Cookie Amacı

Cookie Saklama
Süresi

Kalıcı
Çerezler Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini
(Persistent Cookies): artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir
hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez Kullanıcı
türleridir.
tarafından
silinene kadar
Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı
cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda,
cihazınızda
İnternet
Sitemiz
tarafından

oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol
edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret
ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu
doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha
iyi bir hizmet sunulur.

Oturum Çerezleri Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Kullanıcı
(Session Cookies):
Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı tarafından
kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.
silinene kadar
Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı
ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün
bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi
formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

II.

Çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz?
İnternet tarayıcılarının çoğunluğu çerezlerin otomatik olarak kabul edileceği
şekilde ayarlanmıştır. Bunula birlikte, yine internet tarayıcıların büyük
çoğunluğunda çerezlerin engellenmesi veya cihazınıza yerleştirilmeden
önce sizi uyarması gibi ayarları seçme imkânı tanınmaktadır.
Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz.
Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet
gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.
Çerezleri devre dışı bırakmanız halinde internet sitemiz beklenen şekilde
faaliyetgöstermeyebilir ve internet sitemizde yaptığınız gezinti sırasında
belirli işlevler, düzgün çalışmayabilir. Çerezleri silme faaliyeti sonucunda
bu tarayıcı kullanarak önceden belirlediğiniz tercihlerin unutulmasıyla
sonuçlanabilir. Bazı reklam çerezleri ise http://youradchoices.com/
adresinden kapatılabilir.

Bize Ulaşın
Çerez Politikasına ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde, lütfen aşağıdaki adresten bizimle
iletişime geçiniz.

Lütfen e-posta iletişimlerimizin her zaman güvenli olmadığını göz önünde bulundurarak,
gönderdiğiniz e-postaların kredi kartı bilgilerinizi ya da diğer özel bilgilerinizi içermediğinden
emin olunuz.

➢ www.ergear.tech/legal
➢ info@ergear.tech

