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ÇEREZ POLİTİKASI 
 

PARTEK BİLİŞİM İLETİŞİM ELEKTRONİK TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (bundan sonra “PARTEK BİLİŞİM” 

olarak anılacaktır.) sahipliğinde ziyaretçilerine hizmet veren (“www.partekbilisim.com”) sitesi ziyaretinde 

alınan Kişisel Veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmekte ve 

muhafaza edilmesine de büyük önem verilmektedir. PARTEK BİLİŞİM aynı zamanda ziyaretler sonucu Çerez 

(Cookie) kullanımının güvenilir hizmet anlayışı çerçevesinde; bilgiyi en doğru, en iyi şekilde korumak 

olduğunun bilincindedir. 

İşbu aydınlatma PARTEK BİLİŞİM tarafından yürütülen internet siteleri ve mobil platformlar, üçüncü parti 

programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformların hepsi için geçerlidir.  

Sizlere karşı olan sorumluluğumuz doğrultusunda gizlilik politikamızı kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği 

surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.  

ÇEREZ (COOKIE) NEDİR? 

Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin ağ sunucunuza veya mobil 

cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydettiği küçük metin dosyalarınızdır. Çerezler bir web sitesinin 

daha verimli çalışması ve web site sahiplerine bilgi sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Çerezler genellikle geldikleri internet sitelerinin ismini, “kullanım ömürlerini” (çerezin cihazınızda ne kadar 

süre kalacağı gibi) ve rastgele verilmiş bir sayıdan oluşan bir değer içerirler.  

ÇEREZLERİ NE İÇİN KULLANIYORUZ? 

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve 

optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunulması, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş 

bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunulması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması 

için kullanıyoruz. Çerezler ayrıca, web sitemiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da 

yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığını anlamak ve web sitemizin 

tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri web sitemizin kullanımı hakkında istatistiksel 

bilgiler toplamak için de kullanabiliriz. Çerezler, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi 

amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye 

yardımcı olur. Çerezler, ana bellekten veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak 

için tasarlanmamıştır. 

HANGİ ÇEREZ TÜRLERİNİ KULLANIYORUZ? 

ZORUNLU ÇEREZLER 

Bu cookie’ler, www.partekbilisim.com sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir, 

sitelerimizde gezinmenizi ve site özelliklerinden faydalanmanızı sağlarlar. Aynı oturum içerisinde bir 

sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama (örneğin metin girişi) buna örnek verilebilir.  

Bu cookie’ler kimliğinizi tanımlamaz. Eğer bu cookie’leri kabul etmezseniz, web sitesindeki veya sitenin 

bazı bölümlerindeki performans etkilenebilir. 
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ÇEREZ TÜRÜ AÇIKLAMA 

Yük Dengeleme Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü 
azaltmak için kullanılır. 

Kullanıcı Kimliği Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini 
görmeleri için kullanılır. 

Güvenlik Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri için kullanılır.  

 

TERCİH ÇEREZLERİ 

Tercih çerezleri, tercihlerinize ilişkin bilgileri toplar ve dil veya diğer yerel ayarlarınızı hatırlamamızı ve 

Sitemizi size uygun şekilde kişiselleştirmemizi sağlar.  

ÇEREZ TÜRÜ AÇIKLAMA 

Dil Kullanıcıların seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler 
sunar. 

Konum Kullanıcının IP adresi sayesinde yaklaşık adresinin (şehir, ilçe vb.) 
belirlenmesini ve kullanıcının bu şekilde otomatik olarak 
bölgesinin belirlenmesini sağlar. 
 

Mobil Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web 
sitesini göstermek için kullanılır. 

 

Son Ziyaret ve Hareket Kullanıcılara sitemizi son ziyaretten itibaren neler değiştiğine ilişkin 

güncellemelerde bulunmak ve kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılır.  

ANALİTİK ÇEREZLER 

Analitik çerezler site kullanımınız hakkında bilgi toplar ve siteyi geliştirmemize yardımcı olur. Örneğin, bu 

tip çerezler, site üzerinde en çok hangi sayfaların ziyaret edildiğini gösterir, site içinde yaşanılan 

zorlukların kaydedilmesine yardımcı olur ve reklamlarımızın etkili olup olmadığını gösterir. Bu şekilde bir 

kişinin siteyi nasıl kullandığından ziyade, genel eğilimin hangi yönde olduğunu anlarız.  

 

ÇEREZ TÜRÜ AÇIKLAMA 

Google Analytics 
 
_utma 

Bu, bir ziyaretçinin sitemizi kaç kez ziyaret ettiğini, ilk 
ziyaretlerinin ne zaman ve son ziyaretlerinin ne zaman 
gerçekleştiğini izler. Google Analytics, bilgileri ziyaretçi 
istatistiklerini hesaplamak için kullanır. 
 
Son ziyaretten 2 yıl sonra sona erer. 
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Google Analytics, bilgileri ziyaretçi istatistiklerini hesaplamak için 
kullanır. 

Google Analytics 
 
_utmb 
 
_utmc 

Bu çerezler, bir ziyaretin ne kadar sürdüğünü hesaplamak için 
birlikte çalışır .._utmb, bir ziyaretçinin bir siteye girdiği tam anın 
zaman damgasını alırken ,_utmc, bir ziyaretçinin bir siteden 
ayrıldığı anın zaman damgasını alır 
 
30 dakika bekler ve sonra sona erer. 
 
başka bir sayfa görüntülemenin gerçekleşmesi için 30 dakika 
bekler ve gerçekleşmezse süresi dolar. 

Google Analytics 
 
_utmz 

Bu ziyaretçilerin nereden geldiğini izler. Hangi arama motoru 
kullanıldı. Hangi bağlantılara tıklandı? Hangi anahtar kelimeler 
kullanıldı? Web sitesine eriştiklerinde dünyanın neresinde 
olduklarını. 
 
6 ayda sona eriyor. 

Google Analytics 
 
_utmv 

Bu çerez, her ziyaretçi için özel değişkenleri depolar ve 
ziyaretçilerimizi daha iyi anlamak için segmentasyon 
kullanmamıza izin verir. Son ziyaretten 2 yıl sonra sona erer. 
 
Son ziyaretten 2 yıl sonra sona erer. 

Google Analytics 
 
_ga 

Bu çerez, site ziyaretçilerini ayırt etmek için kullanılır. 
 
Son ziyaretten 2 yıl sonra sona erer. 

 

ÇEREZLERİN YÖNETİMİ VE KONTROL EDİLMESİ 

Web tarayıcıları genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Web sitemizi kullanabilmek için 

çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı 

deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitemizin çeşitli işlevleri bozulabilir. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunulur.  

PARTEK BİLİŞİM İLETİŞİM ELEKTRONİK TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 


