Çerezler
Hibe Sepeti Çerez Politikası
Hibesepeti.com.tr size daha tercihe dayalı ve akıllı seçenekler sunmak için çerezlerden
yararlanmaktadır. Çerez kullanmaksızın web sayfamızın tüm işlevlerini etkin tutmamız ve sizin
bunlardan yararlanmanız mümkün olmamaktadır. Çerez politikamızı kabul ederek aşağıdaki tüm
hususları da kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez Nedir?
Bir web sayfasının ziyareti sırasında web sayfalarının (web server) tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınız
ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydettiği küçük metin dosyaları ya da bilgilere
çerez denilmektedir.

Neden Çerezleri Kullanırız?
Çerezlerin kullanılmasının;
•
•
•
•
•
•

Web sayfasının düzgün bir şekilde çalışması,
Web sayfasına bir sonraki girişin daha hızlı ve kolay olması,
Kullanıcıların bazı özelliklere erişiminin kolaylaştırılması,
İlgiye dayalı reklam sunulması,
İstenilmesi halinde parolanızın kaydedilmesiyle erişim kolaylığı sağlanması,
Web sayfası açısından analitik verilerin elde edilmesi

gibi nedenlerle çerezleri kullanmaktayız. Özellikle kullanıcıların web sayfalarına ne sıklıkla, ne süre
boyunca ve hangi sayfalara girildiği bilgisinin elde edilmesi web sayfasının sahipleri için önem arz
ettiği kadar stratejik planlamamız açısından da yönlendirici olmaktadır.

Çerezler Nasıl Çalışır?
Kullanıcı bir web sayfasına girdiğinde serverda sitenin görüntülenmesini talep etmiş olur (HTTP
request).Bu talebine karşılık olarak da server siteyi kullanıcıya gönderir (HTTP response). Talep ve
talebe cevap olarak web sayfasının görüntülenmesi aşamasından itibaren çerezlerle siteyi
kullanmamız mümkün olur.

Kullandığımız Çerez Türleri Nelerdir?
Aşağıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere pek çok çerez türünü kullanıcılarımıza daha iyi bir
deneyim yaşatmak amacıyla kullanmaktayız. Bu çerez türlerin kullanırken de birçok çevrim içi araçtan
faydalanmaktayız.

Çerez Türü, Çerezin İşlevi, Çerezin Veriler Açısından Açıklaması
Zorunlu:Bu çerezler Hibesepeti.com.tr’nin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir.
Sitelerimizde gezinmenizi ve site özelliklerinden faydalanmanızı sağlarlar. Aynı oturum içerisinde bir
sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama (ör. metin girişi) buna örnek verilebilir. Bu
çerezler kimliğinizi tanımlamaz.
Eğer bu çerezleri kabul etmezseniz, web sitesindeki veya sitenin bazı bölümlerindeki performans
etkilenebilir.
Performans: Bu çerezler ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan hata mesajları
gibi sorunlar hakkında bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin web sitemizle nasıl bir etkileşime girdiğini
anlamamıza yardımcı olur. Bu da web sitemizin performansını iyileştirebilmemizi sağlar. Bu çerezler
kimliğinizi tanımlamaz. Tüm veriler isimsiz bir şekilde alınır ve bir araya getirilir.
İşlevsellik: Bu çerezler, daha kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim için, web sitelerimizin
tercihlerinizi (ör. kullanıcı adınız, bulunduğunuz bölge veya kullandığınız dil) hatırlamasını sağlar.
Çerezler aynı zamanda ziyaretçilerin video izleyebilmelerini, oyun oynayabilmelerini ve bloglar,
sohbet odaları ve forumlar gibi sosyal araçları kullanabilmelerini sağlar. Bu çerezlerin topladığı
bilgiler, kullanıcı adınız veya profil resminiz gibi kimliğinizi tanımlayabilecek gizli verileri içerebilir.
Hangi verileri topladığımız, bu verilerle ne yaptığımız ve bu verileri kimlerle paylaştığımız konusunda
her zaman şeffaf olmalıyız.
Eğer bu çerezleri kabul etmezseniz, web sitesinin performans ve işlevselliği etkilenebilir ve web
sitesindeki bazı içeriklere erişim sağlanamayabilir.
Hedefleme / Reklam: Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri sunmak amacıyla
kullanılır. Hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla
kullanılabilir. Bu çerezleri, ziyaret ettiğiniz web sitelerini hatırlamak amacıyla kullanabilir ve bu
bilgileri reklam verenler ve kendi firmalarımız dahil olmak üzere üçüncü partilerle paylaşabiliriz. Bu
çerezler birçok türü, tüketicileri IP adresleri ile takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.
Toplanan bilgi ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığı hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki Hedefleme /
Reklam bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Çerez Politikası Hakkında Neleri Bilmelisiniz?
Hibesepeti.com.tr olarak bu çerez politikasında dilediğimiz zaman değişiklik yapabiliriz. Çerez
politikasında somut değişiklikler yaptığımız takdirde, güncellenmiş Çerez Politikası’nın
yayınlanmasından sonra sitemize yaptığınız ilk ziyaretinizde size haber veririz.

Çerezler Engellenebilir mi?
Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için
tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz,
hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için web sitelerimizdeki bazı
özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını belirtmek isteriz.
Çerezleri kapatmak için;

Chrome kullanıcıları içintarayıcı ayarlarınızda “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat”
seçeneğini kullanabilirsiniz.
Internet Explorer kullanıcıları için “Seçenekler/İnternet Ayarları/Gizlilik/Ayarlar” seçeneklerini
kullanabilirsiniz.
Firefox kulllanıcıları için “Araçlar/ Seçenekler’/ Gizlilik/ Çerez kabul yöntemi/Firefox kapatılana kadar”
seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
Çerezlerden kaynaklı doğacak her türlü virüs, zarar, ziyan ve benzeri hukuki ve mali sorunlardan
dolayı Hibe Destek Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

İletişim
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.
e-posta: admin@hibesepeti.com.tr

