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ÇEREZ POLİTİKASI 

GENEL 

Kullanılmakta olan internet tarayıcısı aracılığı ile internet ağ sunucusu tarafından kullanıcıların 

cihazlarına gönderilen küçük veri dosyaları çerez olarak anılmakta olup, internet siteleri bu çerezler 

vasıtası ile kullanıcıları tanımaktadır ve çerezlerin ömrü tarayıcı ayarlarına bağlı olarak 

farklılaşmaktadır. Bu dosyalar sayesinde kullanıcılar ziyaret ettikleri web siteleri ile daha hızlı iletişim 

kurmaktadırlar.  

Bu çerezler, BTYÖN tarafından yönetilmekte olan sistemler aracılığıyla oluşturulmakla birlikte, aynı 

zamanda BTYÖN tarafından yetkilendirilen bazı hizmet sağlayıcılar kullanıcıların cihazlarına benzeri 

teknolojiler yerleştirerek IP adresi, benzersiz tanımlayıcı ve cihaz tanımlayıcı bilgileri edinebilmektedir. 

Ayrıca, BTYÖN sistemlerinde bulunan üçüncü taraflara ait linkler, bu üçüncü taraflara ait gizlilik 

politikalarına tabi olmakla birlikte, gizlilik uygulamalarına ait sorumluluk BTYÖN’e ait olmamaktadır ve 

bu bağlamda ilgili link kapsamındaki site ziyaret edildiğinde siteye ait gizlilik politikasının okunması 

önerilmektedir. 

ÇEREZ TÜRLERİ 

BTYÖN web sayfasında ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, genel olarak 

kalıcı ve geçici çerezler olmak üzere 2 türe ayrılmakla birlikte, görevleri açısından 4 ana grupta 

toplanmaktadır: 

Saklama Sürelerine Göre Çerez Türleri;  

i. Kalıcı Çerezler: Web sayfasının ilk ziyareti sırasında oluşturulur ve çerezin geçerlilik süresince 

ya da kullanıcı silene kadar saklanırlar. Web sayfasının tekrarlayan ziyaretlerinde etkinleşirler.  

ii. Geçici Çerezler:  Web sayfasının ziyareti sırasında oluşturulur ve web sayfasının kapatılmasına 

kadar saklanırlar.  

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri; 

i. Oturum Çerezleri (Zorunlu Çerezler): İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı 
tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden 
faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve web sayfasına ait fonksiyonların düzgün bir 
şekilde işleyebilmesi için gereklidir. 

ii. Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili 
sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi 
toplayan çerezlerdir ve web sayfasının performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır. 

iii. Fonksiyonel Çerezler (İşlevsellik Çerezleri): Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden 
seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve web sayfası kapsamında 
kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir. 

iv. Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve BTYÖN web 
sayfasındaki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak 
sağlamaktadır. 
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Web sayfamızda tutulan çerezler; 

Adı Amaç Tür Taraf Süre 

__utm.gif Ziyaret eden kişinin tarayıcısı ve 
bilgisayarı hakkındaki ayrıntıları 
kaydeden izleme kodu 

Pixel Google 
Analytics 

Oturum 

__utma Bir kullanıcının web sitesini kaç kez 
ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve son 
ziyaretlerin tarihine dair veri toplar. 
Google Analytics tarafından kullanılır. 

HTTP Google 
Analytics 

2 yıl 

__utmb Kullanıcının web sitesine tam olarak ne 
zaman eriştiğini gösteren bir zaman 
damgası kaydeder. Google Analytics 
tarafından bir web sitesi ziyaretinin 
süresini hesaplamak için kullanılır. 

HTTP Google 
Analytics 

1 gün 

__utmc Kullanıcının web sitesinden tam olarak 
ne zaman ayrıldığını gösteren bir 
zaman damgası kaydeder. Google 
Analytics tarafından bir web sitesi 
ziyaretinin süresini hesaplamak için 
kullanılır.  

HTTP Google 
Analytics 

Oturum 

__utmt  Sunucuya gelen isteklerin hızını 
azaltmak için kullanılır. 

HTTP Google 
Analytics 

1 gün 

__utmz Google Analytics tarafından 
kullanıcının nereden geldiği, hangi 
arama motorunu kullandığı, hangi 
bağlantıları tıkladığı ve hangi başlıklar 
için arama yaptığına dair verileri toplar 
ve kullanır.  

HTTP Google 
Analytics 

6 ay 

_ZB_ADMIN_LAST_URL_ 

Bu çerezler, kullanıcıların web sitesini 
nasıl kullandıkları hakkında bilgi 
toplamak için kullanılır. Bu bilgiler, 
sitedeki kullanıcı davranışını anlamak 
ve geliştirmek için kullanılır. Çerezler, 
kullanıcı sayısı, kullanıcıların siteyi 
nereden ziyaret ettikleri ve hangi 
sayfaları ziyaret ettikleri dâhil olmak 
üzere anonim bilgiler toplar. Bu 
bilgiler, kullanıcının oturumun sonuna 
kadar web sitesine nasıl ulaştığını 
anlama fırsatı verir.  

HTML Zotabox Oturum 

ZB_ADMIN_TIME_STAMP_ HTML Zotabox Oturum 

_ZB_STATIC_505367_TS HTTP Zotabox 604799 
gün 

ZB_STATIC_DR_firstTimeVisit HTML Zotabox Kalıcı 

_ZB_STATIC_DR_test_cookie HTTP Zotabox Oturum 

_ZB_STATIC_DR_widgetsUpdateTim
e 

HTML Zotabox Kalıcı 

_ZB_STATIC_LAST_ACCESS_TIME HTML Zotabox Kalıcı 

_ZB_STATIC_SS_505338_STATUS HTML Zotabox Oturum 

_ZB_STATIC_SS_DR_currentSessionTi
meVisit 

HTML Zotabox Oturum 

_ZB_STATS_SS_IMPRESSION.52cdbc
1d 

HTML Zotabox Oturum 
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_ZB_STATS_SS_IMPRESSION.d2791a
19 

HTML Zotabox Oturum 

_ZB_STATS_SS_IMPRESSION_FREEMI
UM_ 

HTML Zotabox Oturum 

_ZB_STATS_VISIT_223272 HTML Zotabox Oturum 

 

ÇEREZLERİ YÖNETME, SİLME VEYA DEVRE DIŞI BIRAKMA 

Çerez kullanımı birçok tarayıcıda önceden tanımlı bir şekilde seçili olarak bulunmaktadır ve kullanıcılar 

bu seçim durumunu tarayıcı ayarlarından değiştirebilmekte ve dolayısıyla da mevcut çerezleri silip 

ileriki çerez kullanımlarını da reddedebilmektedir; bununla birlikte çerez kullanımının iptal edilmesi 

halinde BTYÖN sistemlerindeki birtakım özelliklerden faydalanılamaması söz konusu olabilmektedir. 

Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmektedir. 

Kullandığınız tarayıcıya göre aşağıdaki bağlantılar aracılığı ile cihazınızdaki çerezleri yönetebilirsiniz; 

Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr  

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/topic/tan%C4%B1mlama-bilgilerini-silme-ve-

y%C3%B6netme-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d  

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/microsoft-edge-g%C3%B6z-atma-

verileri-ve-gizlilik-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd  

Yandex: https://yandex.com.tr/support/browser/personal-data-protection/cookies.html  

Safari (Apple mobil telefonlar ve tabletler için): https://support.apple.com/tr-tr/HT201265  

Safari (Mac cihazlar için): https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri47acf5d6/mac  

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi  

İSTEKLERİNİZ VE SORULARINIZ 

Depolanan bilgiler, yasal veya sözleşmeden kaynaklanan sürelerin sona ermesi veya BTYÖN´ün artık 

gereksinimi kalmaması halinde BTYÖN tarafından silinecektir. Ancak, istediğiniz zaman size ait 

bilgilerin silinmesini talep edebilirsiniz. Ayrıca gelecekte, istediğiniz zaman kişisel bilgilerinizin 

kullanımına ya da işleme tabi tutulmasına dair muvafakatinizi geri çekebilirsiniz. Bu tür durumlarda ya 

da kişisel bilgilerinize ait diğer tüm sorularınız için elektronik posta yoluyla “info@btyon.com” 

adresinden bilgi alabilirsiniz.  
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