ÖZEL DENTEK DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ A.Ş.
ÇEREZ POLİTİKASI

ÖZEL DENTEK Diş Protez Laboratuvar Hizmetleri Sanayi A.Ş. (“DENTEK”) web sitesi
olarak (aşağıda kısaca “Portal” olarak anılacaktır) ziyaretçilerimize, kişisel verilerinin gizliliğine
önem vererek, daha iyi bir kullanım deneyimi sunabilmek amacıyla, sınırlı sayıda internet çerezleri
kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır), kullanmakta
olduğumuz çerezlere ilişkin bilgi ile kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı açıklamak üzere
hazırlanmış ve yayınlanmıştır.
ÇEREZ NEDİR?
Teknik bir tabir olarak kullanılan “Çerez”, kullandığınız tarayıcı tarafından bilgisayarınızın sabit
diskinde saklanan küçük bilgilere verilen isimdir. Çerezler genellikle internet kullanıcılarının
ziyaret ettiği internet sitesine eşirimi sırasında, kullanıcıya kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak,
sunulan hizmetleri geliştirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanılır ve böylece bir
internet sitesinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir.
ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?
Çerezler kullanım ömrü, kullanım amacı ve çerezin sahibi veya çerez yerleştiren tarafa göre çeşitli
ayrımlara tabi tutulurlar. Yaygın ayrıma göre çerez türleri, aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
Kullanım Ömrüne Göre Kullanım Amacına Göre:


Oturum çerezleri

Oturum Çerezleri, bir internet sitesini ziyaret edildiği sırada ve ziyaret süresi boyunca
kullanılıp, tarayıcı penceresi kapatılana kadar geçerli olan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı,
ziyaretinizin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır. Örneğin: çevrimiçindeyken birden fazla
sayfadan oluşan formların doldurulmasını sağlayan çerezler, bu türdendir.


Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler, bir internet sitesinin ilk ziyaretinde oluşturulur, tanımlanmış kullanım ömrüne
göre otomatik olarak silinir ve/veya kullanıcı bu türden çerezleri silinceye kadar sabit diskte kalır.
Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak internet sitesinin
işlevselliğini arttırmaktır. Bu türden çerezler örneğin: ziyaretçi tercihlerini hatırlayarak, iletilecek
içeriğin bu tercihler doğrultusunda belirlenmesini sağlamak için kullanılır.

Kullanım Amaçlarına Göre:


Zorunlu/Teknik Çerezler

Bu türden çerezler, ziyaret edilen internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu
çerezlerdir. Bu türden çerezlerin amacı, kuruluş amacına göre hizmet sunabilmesi için, internet
sitenin çalışmasını sağlamaktır. Örneğin: internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmek, hizmet
sunmaya yönelik özelliklerini kullanabilmek, site üzerinde gezinti yapabilmek, bu türden çerezler
ile mümkün olabilmektedir.


Analitik Çerezleri

Bu türden çerezler, ilgili internet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi
toplar ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini, site içinde nasıl davranış tercihleri olduğunu
gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, ilgili sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans
arttırmak, kullanım kolaylığı sağlamak ve siteyi ziyaret edenlerin genel kullanım eğilimlerini
belirlemektir. Bunlar, siteyi ziyaret edenlerinin kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri
içermezler veya toplamazlar. Örneğin: gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen, en
çok süre geçirilen sayfaları gösterirler.


İşlevsel Çerezler

Bu türden çerezler, site ziyaretçisinin, site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki
ziyaretinde ona hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır.
Örneğin: site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir sayfada kullanıcı şifresini tekrar girmesini önlerler.


Reklam Çerezleri

Bu türden çerezler, site ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve izlenme
sayılarının hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin genel/temel amacı, ziyaretçilere, onların ilgi
alanlarına hitap eden/özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır. Örneğin: bu türden çerezler, site
ziyaretçisine gösterilen reklamın kısa süre içinde tekrar gösterilmesini engeller, kullanım kolaylığı
sağlar.
Çerez Maliki veya Çerez Ekleyen Tarafa Göre:


Birinci Taraf Çerezleri

Bu türden çerezler, ziyaret edilen internet sitesince tanımlanan ve sadece bu site tarafından
okunabilen çerezlerdir.


Üçüncü Taraf Çerezleri.

Ziyaretçisi olunan internet sitesi dışındaki organizasyonlarla tanımlanan ve tanımlandığı
hizmete dair siteye raporlama yapılmasını sağlayan çerezlerdir.

PORTALIMIZDA HANGİ ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?
Portalımız üzerinde kullanmakta olduğumuz çerezler, sadece analitik/performans çerezleridir.
Bunlar size ilişkin herhangi bir kişisel veri/bilgi (örneğin: isim, cinsiyet veya adres vs.) içermez ve
siz kullanıcımızı, doğrudan veya dolaylı şekilde kişisel olarak tanımlayamaz. Kullandığımız
çerezlere ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Çerezin Adı: Google Analytics
Çerezin Amacı: Dünyanın en yaygın kullanılan çerezlerinden olan Google Analytics çerezleri,
kullanıldıkları sitedeki ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında bilgi edinerek, ihtiyaçların
eksiksiz olarak karşılanması ve işleyişi daha etkin kılmayı amaçlar. Bu amaçla çerezler; kullanıcının
ziyaret ettiği sayfaları, ziyaret sürelerini, karşılaşılan hata mesajlarını ve tıklama sayılarını kişiyi
özelleştirecek herhangi bir veri ile ilişkilendirmeden toplar. Bu türden çerezler ile toplanan veriler,
Google’ın veri koruma ilkelerine uygun olarak ABD’de bulunan Google sunucularına
aktarılmaktadır
PORTALIMIZDAKİ ÇEREZLERİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANIYORUZ?
Kullandığımız çerezler:
1. Siz değerli kullanıcılarımızı/ziyaretçilerimizi ve tercihlerinizi daha iyi anlamamızı
sağlayarak sağladığımız hizmetteki performansımızı arttırır.
2. Portalımızın ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, ilgili
istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize
yardımcı olur.
3. Hiçbir koşulda kişisel verilerinizi ve/veya kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri
toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz.
4. Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?
Siz değerli kullanıcılarımızın, çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerin değiştirmek ya da
çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcılarının ayarlarını değiştirmeleri yeterlidir. Birçok
tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli
türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde
tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunmaktadır. Ayrıca, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş
çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı
tercihleri manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve
ilişkilendiremeyeceğimiz için sitedeki (portaldaki) bazı özellikler ve hizmetler arzu edildiği şekilde
çalışmayabilir. Tarayıcınızın ayarlarını, kullanım kolaylığı olması açısından hazırladığımız aşağıdaki
tablodan ilgili linke tıklayarak her zaman değiştirebilirsiniz:

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-explorerdeletemanage-cookies

Microsoft https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorerdeleteEdge
manage-cookies
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?

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dâhil olmak üzere
çerezler
hakkında
daha
fazla
bilgi
almak
için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilir, Politika
ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için, sitemizin ‘Bize Ulaşın’ bölümünü
kullanabilirsiniz.

