Çerez Politikası
Çerezler nedir?
Bir çok web sitesinde olduğu gibi denizgyo.com.tr ’da da çerezler kullanılmaktadır.
Çerezler, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen
küçük bir metin parçasıdır ve ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına
yardımcı olur.
Çerezler sayesinde bir sonraki ziyaretinizde daha iyi ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi yaşarsınız.

Çerez Türleri















A. Geçici çerezler:
o Geçici çerezler, sadece oturum sırasında geçici olarak depolanır ve en kısa sürede tarayıcınızı
kapattıktan sonra kaldırılır.
B. Kalıcı çerezler:
o Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/ mobil cihazda kalır ve web
sitesie döndüğümüzde sizi tanımak için kullanılır. Kalıcı çerezlerin süreleri dolana kadar yeni bir
çerez yüklenir, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır
C. Hedef/Reklam Çerezleri:
o Reklam çerezleri, bir uygulama/web sitesine veya kullanım ziyareti sırasında üçüncü bir şahıs
tarafından yüklenen çerezlerdir. Reklam çerezleri, üçüncü bir şahsa sitemize ziyaretinizle ilgili
bazı bilgileri iletmek için kullanılır.
D. Zorunlu Çerezler:
o Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde
gezinti yapmanıza olanak sağlar. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra
bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için
kullanılır.
E. Performans ve analiz çerezleri:
o Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve
uygulamaları (onlar izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında
bilgi toplamak için kullanılır.
F. İşlevsellik çerezleri:
o İşlevsellik çerezleri, web sitesinde ziyareti kolaylaştırmak ve tarama deneyiminizi geliştirmek için
kullanılan çerezlerdir. Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları, hatırlamak
için izin verir.
G. Reklam çerezleri:
o Reklam ve kişiselleştirme çerezleri kendi kişisel çıkarları için bizim reklam ve web sitesi içeriği
özelleştirmek için bizim web sitelerinin ziyaretçi tarama davranışı hakkında bilgi toplamak için
kullanılır.
H. İzleme çerezleri:
o İzleme çerezleri ziyaretçilerin Internet tarama davranışlarını izlemek ve ziyaret ettikleri çeşitli
internet sitelerinden kendi tarama davranışına veri ve bilgi toplamak için kullanılır.

DenizGYO Çerez Kullanımı
DenizGYO çerezler aracılığıyla topladığı bilgileri DenizGYO Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanmaktadır.
Sitemizi ziyaret etmeye devam ederek çerezlerin cihazınıza yerleştirmesine izin vermiş oluyorsunuz. Cihazınıza
çerezler yerleştirmesini istemiyorsanız tarayıcınızın ayarları veya seçeneklerinden çerezlerin kullanımını
reddedebilirsiniz. Web sitesi ziyaretinizde en iyi deneyimi yaşayabilmek için çerezlerin kullanımını reddetmemenizi
öneririz.
DenizGYO gerekli gördüğü durumlarda Çerez Politikasını değiştirebilir.
DenizGYO 3 tür çerez kullanır:

1. Zorunlu Çerezler:
Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde gezinti yapmanıza
olanak sağlar. Bu tür çerezlerin kullanılmasına izin vermezseniz denizgyo.com.tr ’nin çeşitli alanlarını
kullanamayabilirsiniz. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil
cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır

2. Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler:
Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web siteleri ve uygulamalar için kullanılan çerezdir.
Bu çerez türü ile müşteri deneyimini iyileştirme ve kişiselleştirme yapmak mümkündür. Elde edilen veriler arasında
giriş yapılan sayfalar, yönlendirmeler, erişim yapan kişinin platform tipi, tarih/saat bilgileri, arama terimleri ve
kullanırken girilen diğer metinler gibi ayrıntıları içerir.

3. Hedef veya reklam çerezleri
Hedef veya reklam çerezleri, DenizGYO’nun bilgisi ve izni dâhilinde DenizGYO’nun reklam ağları tarafından
yerleştirilir. Bu çerezlerin kullanım amaçları;






İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek
Gösterilen reklam sayısını sınırlamak
Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek
Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak

Google AdWords Conversion
Code

Google Remarketing Cookie

Facebook Dönüşüm Takibi ve
Özel Hedef Kitle Oluşturma
Kodu(Pixel Code)

Tür: Performans çerez
Amaç: Site içi belirlenen hedeflerin takibi amaçlı kullanılır.
Ana özellikleri: Geçici, third party çerez
Tür: Davranışsal çerez
Amaç: Site içi kullanıcı alışkanlıklarını takip etmek ve yeniden Pazarlama
kampanyaları oluşturmak için kullanılır
Ana özellikleri: Geçici, third party çerez
Tür: Dönüşüm, hedef kitle ve reklam çerezleri
Amaç: Facebook dönüşümlerini takip etmek ve bu doğrultuda optimizasyon
yapabilmek, internet sitenizi ziyaret eden kişilerden özel hedef kitleler oluşturmak
veya mobil uygulamanızı ziyaret eden kişilerden özel hedef kitleler oluşturmak.
Ana özellikleri: Kampanyalarınız için hedef kitleleri ölçmenizi, optimize etmenizi ve
oluşturmanızı sağlayan, geçici, third party çerez.

Çerezler nasıl kapatılır?
Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmeniz durumunda, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz,
fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir.





Çerezleri kapatmak için;
o Chrome’da tarayıcı ayarlarınızda “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeğini
kullanabilirsiniz.
o Internet Explorer kullanıcıları için: “Seçenekler/İnternet Ayarları/Gizlilik/Ayarlar” seçeneklerini
kullanabilirsiniz.
o Firefox kulllanıcıları için: “Araçlar/ Seçenekler'/ Gizlilik/ Çerez kabul yöntemi/Firefox kapatılana
kadar” seçeneklerini kullanabilirsiniz.
Çerezleri kapatmak ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki sitelerde bulabilirsiniz:
o Cookies in Chrome(Yeni sekmede aç)
o Cookies in Internet Explorer(Yeni sekmede aç)
o Cookies in Mozilla Firefox

