ÇEREZ POLİTİKASI
Bolulu Hasan Usta Süt Tatlıları Gıda ve İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. (Kısaca BHU)
olarak, ziyaret etmekte bulunduğunuz web sitemiz üzerindeki sayfaların düzgün
işlemesi ve sizlere daha iyi hizmet verilmesi amacıyla çerezler kullanılmaktadır.
Okumakta olduğunuz işbu metin ise söz konusu çerezlere dair politikamızdır.
Çerez politikası tarafından yürütülen internet sitelerini kapsamakta olup, çerez
kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanmaya devam ederek
çerezlerin işbu politikada belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış bulunmaktasınız.
Tarayıcınız vasıtası ile engelleyebileceğiniz çerezlere aşağıda değinilmiştir. Çerezlerin
engellenmesi halinde sitemizin doğru şekilde çalışacağını taahhüt etmemekteyiz.
Çerez tanımı: Çerezler, bir İnternet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında
(örneğin bilgisayar veya cep telefonu) depolanan ve isim-değer formatında data
barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu dosyalar bunlara erişim
sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve internet
sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli
bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde çerez kullanmayan ve düzgün işleyen bir site
neredeyse bulunmamaktadır.
Çerezlerin elde edilmesine dair: Çerezler, doğrudan tarafınız, üçüncü kişiler
tarafından ve gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Firefox, Chrome, Safari
gibi) ile sunucular arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.
Çerezlerin Kullanım Amaçları:
Çerez kullanımı pek çok farklı amaç ile gerçekleşebilir. İnternet sitesinin düzgün
ve elverişli bir şekilde çalışması, siz değerli ziyaretçiler için kişiselleştirilmiş ve
daha ilgi çekici bir deneyim sunulabilmesi, web sitemizin geliştirilerek optimize
edilmesi ve hatasız çalışması veya ziyaretçilerin tercihlerinin hatırlanması (dil
tercihiniz gibi). Anlaşılacağı üzere kullandığınız hizmetin ve size yaptığımız
sunumların kalitesini ve erişilebilirliğini arttırmak ön plandadır.
Çerezlerle İlgili Daha Detaylı Bilgiye aşağıdaki kaynaklardan erişebilirsiniz.
Kaynakların güncelliğini ve erişilebilirliğini taahhüt etmemiz mümkün
olmamakla birlikte, talebiniz halinde başka kaynaklar temin edilmesi
mümkündür.
ziyaretçilerimizin www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org
(Yabancı dil) adreslerini ziyaret etmeleri önerilir.

ÇEREZ TÜRLERİ
Çerez Türü

Açıklama

Oturum Çerezleri

İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup
kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.

Zorunlu Çerezler

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan
hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburidir.

İşlevsel ve
Çerezler

Analitik Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı
isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılır ve
ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki
çerezler kişisel bilgilerinizi içerebilir. Yaygın örneği dil tercihleridir.

Kullanmakta olduğumuz veya kullanabileceğimiz diğer çerez türleri:
Söz konusu çerez türlerini sitemize eklememiz veya çıkarmamız halinde işbu
politikaları makul süre içerisinde güncelleyeceğimizi taahhüt etmekteyiz.
İnternet Sitemizde

Kullanılan veya Kullanılabilecek

Çerezlerin Kategorileri

Teknik Çerezler (Technical Cookies): Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışması
sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcıların tercihlerini farklı internet
sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.
Analitik Çerezler (Analytical Cookies): Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin
sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet
sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir
Sosyal Medya Çerezleri: Facebook, Twitter, Youtube ve benzeri platformlardan elde edilen
çerezlerdir.

Çerezlerin Kullanımı Kısıtlanması
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-brow

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manag

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Çerezler vasıtası ile internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler
BHU tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca
kanuna uygun düşen kapsamlarda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine
ilişkin detaylı bilgilere http://www.bhu.com.tr/tr/ üzerinden erişebilirsiniz.

