GİZLİLİK POLİTİKASI
ÇEREZLERİN KULLANIMI
ÇEREZLER
SOOTH DESIGN olarak, web sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve sitemizin kullanımını
kişiselleştirmek amacıyla çerezler, piksel etiketleri ("pikseller") ve yerel saklama teknolojileri
kullanmaktayız. Bu sayfanın, anılan teknolojilerin niçin kullanıldıklarını ve bunları kontrol
etmeyi veya -tercihiniz bu yöndeyse- silmeyi anlamanıza yardımcı olmasını istiyoruz.
ÇEREZLER
SOOTH DESIGN olarak, web sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve sitemizin kullanımını
kişiselleştirmek amacıyla çerezler, piksel etiketleri ("pikseller") ve yerel saklama teknolojileri
kullanmaktayız. Bu sayfanın, anılan teknolojilerin niçin kullanıldıklarını ve bunları kontrol
etmeyi veya -tercihiniz bu yöndeyse- silmeyi anlamanıza yardımcı olmasını istiyoruz.
ÇEREZ NEDİR?
Müşterilerine web siteleri üzerinden ürün veya hizmet sunan neredeyse bütün ﬁrmalar, bu
web sitelerinde çerezler kullanmaktadırlar. Sizlere daha iyi, hızlı ve güvenli bir alış veriş deneyimi yaşatmak ve ürün ve hizmetlerimizi sizlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek
için, biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin;
bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini
ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla
tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını
kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine
iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği
de ona göre tayin eder.
ÇEREZLERİ KONTROL ETME VE SİLME
Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek
için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz
için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da
bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği
sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür.Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya
göre değişebilmektedir.

Kategori 1- Kesinlikle Gerekli Çerezler
Bu çerezler web sitesini dolaşımınız, web sitesinin güvenli alanlarına erişimin sağlanması ve izinlerin ortaya konulması için önemlidir. Bu çerezler olmadan, sitemizde
bulunan alışveriş sepeti veya ödeme sayfası gibi talep ettiğiniz hizmetler sağlanamaz.
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ÇEREZ’İN TANIMI

_dc_gtm_UA-855910-3

Sayfa içi kod ve uygulamaların yönetimi için konulmuş
bir çerezdir

AWSELB

Ziyaretçi isteklerinin uygulanabilmesini sağlayan
bir çerezdir.

Kategori 2- 'Performans' Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerimizin web sitesini nasıl kullandıklarına dair bilgi toplamaktadır.
Örneğin, ziyaretçilerin en sık gittikleri sayfaları ve web sayfalarından hata mesajları alıp
almadıklarını bilmemizi sağlar. Bu çerezler, bir ziyaretçiyi tanımlayan bilgileri toplamamakta anonim olarak bilgi toplama işlemi yapmaktadır.
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_ga

Google Universal Analytics ile ilişkisi olan bir
çerezdir. Bu çerez, istemci tanımlayıcısı olarak
rastgele oluşturulmuş bir numara atayarak benzersiz
kullanıcıları ayırmak için kullanılır. Sitelerin analiz
raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya
verilerini hesaplamak için kullanılır.
Google Universal Analytics ile ilişkilidir - yüksek traﬁk
alanlarındaki verilerin toplanmasını sınırlar

_gat

24 saatlik bir kullanıcı analitiği depolaması yapmaktadır.

_gid

Kategori 3: Hedeﬂeme / Reklam Çerezleri
Bu çerezler, sizlerin ilgi alanlarına uygun olarak reklam kampanyalarının etkinliğini ve reklam
sayısını ölçmek için kullanılmaktadır. Genellikle web sitesi operatörünün izniyle reklam
ağları tarafından yerleştirilirler. Ziyaret ettiğiniz web sitelerini hatırlamakta ve bu bilgileri 3.
Kişi niteliğindeki reklam verenler gibi diğer kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Çok sıklıkla bu
çerezler hedeﬂeme amacıyla diğer reklamların yer aldığı sitelerine link vermektedirler. Bu
çerezler Mango’nun birinci parti işletici olarak kullandığı çerezler olmayıp, kullanıcıların
daha önce çeşitli kanallardan verdiği izinler üzerinden hedeﬂeme yapılmaktadır.
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Facebook tarafından sağlanan bir cookie olup Like
butonu analitiği üzerinden davranışsal reklamlama
yapmaktadır. 10 gün sonra veriler silinmektedir.

Facebook tarafından sağlanan bir başka cookie
olup ID name üzerinden browser takibi ile
davranışsal reklamcılık olanağı vermektedir.

Google tarafından kullanıcıların ziyaret ettikleri
siteler üzerinden hedeﬂeme yapılmaktadır.

Google tarafından sağlanan bir çerez olup, reklam
alanlarını ziyaretler üzerinden hedeﬂeme yapmaktadır.

Facebook tarafından sağlanan bir çerez olup, site
giriş çıkış yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Google aramalarına göre kişisel reklamcılık
sağlamaktadır.

Google çerezi olup, siteye giriş çıkışlarda üye
girişlerini denetlemektedir.

id

Formların oluşması için hazırlanmış bir çerezdir.

HSID

Google kullanıcı hesabının site ziyaretinin gerçek
zamanını belirlemek için kullanılmaktadır.

criteo

İçeriklerin kullanıcı üzerinde etkilerini ölçümleme
hedeﬁ taşımaktadır.

igodigitalstdomain

Online pazarlama hizmeti veren 3.parti bir
çerezdir.

KRTBCOOKIE_323

Reklam verenlerin dijital alıcılara reklam yeri
satımını sağlayan bir çerez olup, site üzerinde
reklamla yapılabilmesini sağlamaktadır.

bku

Ziyaretçi ölçümlemesi ve raporlaması için
kullanılan çerezdir

demdex

_kuid_

Davranışsal hareket çözümlemesi yapan bir çerez
olup kullanıcı hareketlerine göre müşteri segmantasyonu yapmaktadır.
Ziyaretçinin gerçek zamanlı proﬁllemesini yapan bir
çerezdir.

ÇEREZLER NEDEN KULLANILIR?
Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını
sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.
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