Çerez Politikamız
İşbu Çerez Politikası (“Politika”); çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak,
çerezlerin işbu Politika’da belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz. 1845 Agency, sizlere
daha iyi bir internet hizmeti sunmak, internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmenizi ve
kullanıcı deneyiminizi geliştirmenizi sağlamak için çerezlerden (“Çerezler” ya da “Cookies”) faydalanır.
Sunulan internet hizmetini kullanmaya devam ettiğiniz sürece sizler de bu kullanıma izin vermiş
sayılırsınız. Çerez kullanılmasını tercih etmemeniz halinde her zaman tarayıcınızın ayarlarından
çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Bu durumda internet sitemize ilişkin kullanımlarınız
etkilenebilecektir. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitemizde çerez
kullanımını kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

Çerezler ve Kullanım Amaçları
Genel olarak Çerezler; sizlerin web sitemize nereden, hangi cihazla bağlandığınız, hangi içeriği ne kadar
süre ile görüntülediğiniz gibi bilgilerin alınması amacıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan
metin dosyalarıdır. 1845 Agency olarak, bu verileri yönelimleriniz doğrultusunda daha kişiselleştirilmiş
bir hizmet sunmak amacıyla toplamakta ve analiz ederek sizlere daha iyi hizmetler sunmaya
çalışmaktayız. Sitemizi ziyaret ettiğinizde bu veriler tarayıcınız tarafından bilgisayarınıza yüklenir.
Böylelikle internet sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde bu Çerezler vasıtasıyla size önceki yönelimleriniz
doğrultusunda kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulur. İnternet sitemizde Çerez kullanılmasının başlıca
amaçları şunlardır:
i. İnternet sitemizin, şirketimizin ve ziyaretçilerimizin hukuki ve ticari güvenliğini temin etmek,
ii. İnternet sitemizin işlevselliğini ve performansını artırarak sunulan hizmetleri geliştirmek
iii. İnternet sitemizi geliştirmek, iyileştirmek, internet sitemiz üzerinden yeni özellikler sunmak
ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek

Çerezlerin Kullanım Şekilleri
1845 Agency birincil hedefi sizlerin güvenliğini sağlamaktadır. Sizlerden topladığımız çerezleri;
eğilimlerinizi analiz etmek, bu doğrultuda internet hizmetlerimizi geliştirmek ve sizlere daha kaliteli ve
kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak için kullanmaktayız. Siz değerli ziyaretçilerimizden topladığımız bu
veriler yalnızca istatistiki amaçlarla kullanılan isimsiz verilerdir.

Kullanılan Çerez Türleri
I.

Kalıcı Çerezler(“Persistent Cookies”): İnternet sitesinin işlevselliğini artırmak, size daha hızlı ve
iyi seviyede hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi
hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla küçük boyutlu metin dosyaları formunda
cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; internet sitemizi kullanım amacınız gibi
hususlar göz önünde bulundurularak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde Internet sitemizi aynı cihazla tekrar ziyaret etmeniz durumunda,
cihazınızda internet sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir.
Çerez olması halinde, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu
doğrultuda belirlenir. Böylelikle sizlere daha iyi, kişiselleştirilmiş ve kaliteli bir hizmet sunulur.

II.

III.
IV.

V.

Oturum Çerezleri(“Session Cookies”): İnternet sitesini ziyaretleriniz süresince kullanılan,
tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanılmasının temel amacı
ziyaretiniz süresince Internet sitemizin optimum koşullarda çalışmasını temin etmektir.
Oturum çerezleri, birden fazla sayfadan oluşan çevrim içi formları doldurmanız gerekmesi gibi
durumlarda devreye girecektir.
Teknik Çerezler (“Technical Cookies”): İnternet sitemizin çalışması sağlamakta, internet
sitemizin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Doğrulama Çerezleri (Authentication Cookies): Ziyaretçilerin, şifrelerini kullanarak internet
sitesine giriş yapmaları durumunda, bu çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği
her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, ziyaretçinin her sayfada şifresini yeniden
girmesi önlenir.
Flaş Çerezler(“Flash Cookies”): İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini
etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Google Analytics
1845 Agency olarak Google Inc. tarafından sağlanan Google Analytics hizmetlerinden
faydalanmaktayız. Google tarafından çıkarılan aktivite raporlarını yalnızca hizmetlerimizi geliştirmek
için kullanmaktayız.
Google, web sitemizden almış olduğu verileri kendi adına depolamakta ve zorunlu yasal mevzuatlardan
dolayı bu verileri üçüncü parti kuruluşlar ile paylaşması gerektiğinde bu paylaşım hakkını saklı
tutmaktadır. Detaylı bilgi için www.google.com/privacypolicy.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çerezlerin Kontrolü
Bu hizmetten faydalanmak istememeniz halinde kullandığınız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez
izinlerini kapatabilir yada yardım sekmelerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İletişim
Politika ile ilgili daha detaylı bilgi almak istediğiniz takdirde internet sitemizde yer alan Gizlilik
Politikamızı inceleyebilir ya da iletişim adreslerimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

