
Çerez Politikası 

ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI 
Bu Politika Çalık Holding A.Ş’nin (“Çalık Holding”) çerez (cookie) kullanım esaslarına 
ilişkin olarak kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Çalık Holding Çerezleri 
a. Kullanıcıların web sitesi, mobil uygulama ve/veya mobil site kullanımlarını 

kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım; 
 

o Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli 
açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme 
zahmetinden kurtaran çerezleri ve 

o Web sitesi, mobil uygulama ve/veya mobil siteye daha sonraki ziyaretlerde kullanıcıyı 
hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. 
 

b. Kullanıcıların web sitesi, mobil uygulama ve/veya mobil siteye nereden ve hangi 
cihazlardan bağlandığı, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği 
görüntülediği ve ziyaret süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl 
kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesi, mobil uygulama ve/veya mobil 
siteyi kullanıcının nasıl kullandığını belirlemek amacıyla kullanır. 

 
c.  Kullanıcının ilgi alanına uygun içerik ve reklamları sunmak, diğer bir ifade ile 

hedeflenmiş reklam veya tanıtım amacıyla kullanır. 
 

Üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır? 
Çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Çalık Holding web sitesini, mobil uygulamasını veya 
mobil sitesi ve/veya reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini 
düşündüğü reklamları size sunabilmek amacıyla kullanabilir. Bu amaçla; size özel 
reklamlar sunabilmek için web sitesine, mobil uygulamaya, mobil sitesine ve reklam verdiği 
web sitelerine, mobil uygulama ve/veya mobil sitesine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili 
bilgileri kullanır. Kişiselleştirilmiş bu reklamları sunarken, sizi tanıyabilmesi amacıyla 
tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Ayrıca Google, Inc. 
("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics 
kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı 
ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek 
amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme 
seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: 
http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect 
 
Bunun yanı sıra ilginizi çekebilecek reklamları size sunabilmek amacıyla, Facebook ile 
özel hedef kitle oluşturmak için kişisel verilerinizden e-posta adresiniz Facebook ile 
paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz Facebook'un oluşturduğu güvenli kanal üzerinden 
paylaşılmaktadır. E-Posta adresiniz, Facebook tarafından SHA 256 algoritması ile 
şifrelenmekte ve yalnızca eşleştirme işlemi için kullanılmaktadır. E-Posta adresiniz üçüncü 
taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan 
sonra mümkün olan en kısa sürede Facebook sistemlerinden silinir. Facebook, (a) kişisel 
veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece söz konusu verilerin güvenliğini ve 
bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla 
veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, 
değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel 

http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect


güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi oluşturan ‘hash yöntemi’yle 
şifrelenen e-posta adresinizin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve 
güvenliğini sağlamaktadır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, 
Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya 
bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya 
ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın 
haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları 
için https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini, 
Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 
 
Mobil uygulamada çerez yerine ilgili uygulamanın SDK'sı (Software Development Kit) 
kullanılmaktadır. 

Çerezleri Nasıl Yönetebilirsiniz? 
İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi 
edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz: 

Google Chrome: Browser'ınızın "adres bölümünde" yer alan, "kilit işareti" veya "i" harfini 
tıklayarak, "Cookie" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz. 

İnternet Explorer: Browser'ınızın sağ üst köşesinde yer alan "Tool" veya "Araçlar" 
Bölümünden "Güvenlik" sekmesini tıklayın ve "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerez 
yönetimizi gerçekleştirin. 

Mozilla Firefox: Browser'ınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesini 
tıklayınız. "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak 
çerez yönetiminizi yapınız. 

Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser'ın yardım veya destek 
sayfalarını inceleyebilirsiniz. 

Safari: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve 
Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz. 

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez 
yönetimi için: 

• www.allaboutcookies.org, 
• "www.youronlinechoices.eu" adresini ziyaret edebilirsiniz veya 
• "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz. 
• Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar 

Bölümünde yer alan yönlendirmeleri takip edebilir veya Lumen Privacy Monitor'ü 
telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz. 
 

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve 
mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve 
mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil 
uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir. 

Çerezler ve çerez yönetimi ile ilgili daha fazla bilgi için web sitemizdeki Kişisel Verilerin 
İşlenmesi Aydınlatma Metnini inceleyebilir veya 
calikholding.insankaynaklari@calikholding.hs03.kep.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 

https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_
https://www.facebook.com/privacy/explanation
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.eff.org/tr/privacybadger
https://haystack.mobi/
mailto:calikholding.insankaynaklari@calikholding.hs03.kep.tr


Çerez Çeşitleri 
Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Çalık Holding tarafından işletilen elektronik 
ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım 
sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, 
tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya 
süresiz olarak kalır. 
Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri: Çalık Holding 
tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında 
ve mobil sitesinde yerleştiren tarafa göre "Çalık Holding çerezleri (first party cookie)" ve 
"üçüncü taraf (third party cookie) çerezler" kullanılmaktadır. Çalık Holding çerezleri, 
Çalık Holding tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise işbirliği yaptığımız 
üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir. 
Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çalık Holding tarafından işletilen elektronik 
ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım 
amacına göre; teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, 
kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır. Çalık Holding bu çerezleri 
kullanarak; Üyelerini birbirinden ayıran özellikleri belirleyerek, tercih ve beğenilerine uygun 
kampanya ve reklam yapmak amacıyla Üyeleri büyük gruplara ayırarak, ortalama harcama 
tutarı, yaş, cinsiyet, alışveriş yapılan kategoriler, mobil kullanım oranı gibi harcama 
alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik istatistiksel çalışmalar yapmaktadır. 

 

 


