
Çerez Politikası: 
İmar A.Ş. olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde 
faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için 
çalışıyoruz. 
Çoğu web sitesinde olduğu gibi, www.imaras.com.tr web sitemizde ziyaretçilere kişisel içerik 
göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını 
takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır. 
İmar A.Ş. bu Çerez Politikasını Site'de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu 
konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. İmar A.Ş. 
tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için İmar A.Ş. Aydınlatma 
Metni'ni incelemenizi tavsiye ederiz. 
  
Çerez ("Cookie") Nedir? 
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ 
sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili 
sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu 
bunu anlayabilir. 
Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler 
konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org 
adreslerini ziyaret edebilirisiniz. 
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır? 
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir: 
    Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum 
çerezleri ziyaretçinin Platformu terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım 
alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir. 
    Kullanım amaçlarına göre, Web sitesinde teknik çerezler, doğrulama çerezleri, kişiselleştirme 
çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır. 
  
Neden Çerezler Kullanılmaktadır? 
Web sitesinde, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır: 

1. Web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. 
2. Web sitesini analiz etmek ve performansını arttırmak. Örneğin, Web sitesini ziyaret 

edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da 
ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması. 

3. Web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Web 
sitesini ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde arama sorgularının 
hatırlanması 

4. Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, 
ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve bilgiler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla 
bağlantılı bilgiler gösterilmesi. 

Kullanılan Çerezler: 
Analitik Çerezleri  
(Analytical Cookies) 

Web Site’sini ziyaret edenlerin sayıları, Web Site’nin ziyaret 
saatleri, Web Site’sinde ziyaret edilen sayfaların tespiti ve 
ziyaretçilerin Web Site’sini nasıl kullandıklarını analiz 
edilmesini sağlayan çerezlerdir. 

 
 



Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz? 
İmar A.Ş. kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini 
son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site'nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler 
konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır.Web sitesinde kullanılan Çerezlere dair 
tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir: 
    Ziyaretçiler, Web sitesini görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin 
tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı 
sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. 
Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri 
sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih 
etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu 
konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya 
https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, 
ziyaretçinin Platforma erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekecektir. 
 
Çerez kullanılmasını istemediğiniz takdirde, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlere ilişkin 
tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz. 

Adobe Analytics http://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html 

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr 

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

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

Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies 

MozillaFirefox https://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez%20Yönetimi 

Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

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

