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ÇEREZ POLİTİKASI  

 

Tan Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi olarak internet 

sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için 

çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri 

silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizin tüm özelliklerini 

kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.  

 

1. Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?  

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ 

sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. 

 

İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sayılmaktadır;  

 

• İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan 

hizmetleri geliştirmek, 

• İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve 

sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, 

• İnternet sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini 

sağlamak. 

 

2. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri 

 

Çerez Türü Açıklamalar 

Oturum Çerezleri 

Oturum çerezleri, ziyaretçilerimizin internet sitemizi ziyaretleri 

süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici 

çerezlerdir. 

 

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince 

internet sitemizin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.  

Kalıcı Çerezler 

Kalıcı çerezler, internet sitesinin işlevselliğini artırmak, 

ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak, sizi mevcut bir 

kullanıcı olarak tanımak ve size özel öneriler sunmak amacıyla 

kullanılan çerez türleridir. 

 

Kalıcı çerezler sayesinde internet sitemizi cihazınızla birden fazla 

kez ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda internet 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.  
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3. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler 

Çerez Türü Açıklamalar 

1P_JAR İşlevsellik 

ve Tercih 

Çerezleri 

 

Google tarafından belirlenmiştir. Bu grup, tercihlerinizi ve 

web sitesi istatistikleri gibi diğer bilgileri hatırlamak ve 

dönüşüm oranlarını izlemek için benzersiz bir kimlik 

belirler. Google'ın politikaları 

https://policies.google.com/technologies/types adresinde 

görüntülenebilir. 

_gat_gtag_UA_36403011_1 Hedefleme 

veya 

Reklam 

Çerezler 

 

 

Ziyaretçinin göz atma alışkanlıklarını, akışını, kaynağını ve 

diğer bilgileri analiz etmek için kullanılır. 

_ga İşlevsellik 

ve Tercih 

Çerezleri 

 

 

Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. 

_gid İşlevsellik 

ve Tercih 

Çerezleri 

 

 

Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. 

session Zorunlu 

Çerezler 

 

Kullanıcı Web tarayıcısını kapattığında silinen bir 

tanımlama bilgisi. Oturum tanımlama bilgisi geçici bellekte 

saklanır ve tarayıcı kapatıldıktan sonra saklanmaz. Oturum 

çerezleri, kullanıcıdan bilgi toplamaz 

eu-law İşlevsellik 

ve Tercih 

Çerezleri 

 

KVKK onaylarının toplandığı çerezdir. 

__utma Zorunlu 

Çerezler 

Kullanıcıları ve oturumları ayırt etmek için kullanılır. 

Çerez, javascript kitaplığı çalıştırıldığında ve mevcut 

__utma çerezi olmadığında oluşturulur. Google Analytics'e 

her veri gönderildiğinde çerez güncellenir. 

 

4. Çerez Kullanımının Engellenmesi  

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına 

sahipsiniz. Tarayıcı üreticileri, kendi ürünleri özelinde çerezlerin yönetimi hususunda ilgili 

yardım sayfaları sunmakta olup daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.  

 

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
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Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-

cookies 

Mozilla Firefox 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-

websites-store-on-your-computer 

Safari https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US 

 

İşbu Çerez Politikası’nda belirtilen usullerle profilleme işlemi gerçekleştirilebilmekte, 

sitemizin geliştirilebilmesi için gerekli faaliyet yürütülmektedir. 

 

Kurumumuz tarafından düzenlenen işbu Çerez Politikası kişisel bilgi uygulamalarımızın 

gösterilmesi amacıyla, önceden haber verilmeksizin periyodik olarak güncellenebilir. Çerez 

Politikamızda önemli herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, internet sitemizde göze 

çarpan bir bildirim yer alacak ve bu surette bilgilendirme yapılacaktır. Ek olarak, işbu Çerez 

Politikası’nın son güncellenme tarihini işbu Çerez Politikası’nın en üst kısmında bulabilirsiniz. 

 

5. Çerezleriniz Hangi Hukuki Sebeple İşlenmektedir? 

 

Zorunlu çerezler haricindeki çerezleriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun m. 5/1 

hükmü uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebebiyle işlenmektedir. Zorunlu çerezleriniz 

ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve 

özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin 

zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir. 

 

6. Çerezlerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir? 

 

Çerezlerinize ilişkin talepleriniz ve haklarınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili 

kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesinden kaynaklanmakta olup bu madde 

kapsamındaki haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru 

Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketimize iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru 

taleplerinizi aynı zamanda alışveriş merkezimizin internet sitesinde yer alan Başvuru 

Formu’nu doldurarak “Esentepe Mahallesi Büyükdere Cadde No: 185 Kanyon Ofis Bloğu Kat: 18 

Şişli/İstanbul” adresine gönderebilir ve KPMTurkiyeKVKK@klepierre.com adresinden e-posta 

ile bizlere yönlendirebilirsiniz. 

 

https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

