AGORA AVM ÇEREZ POLİTİKASI
Agora Alışveriş Merkezi’nin http://agoraizmir.com/ da dahil olmak üzere web sitelerinin (“Web Siteleri”) yönetimi
bakımından Odak İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, veri sorumlusu olarak hareket
etmektedirler. Bu Çerez Politikası, Web Sitelerinde kullanılmakta olan çerezler hakkında ziyaretçilere bilgi vermek
ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.
1. Çerezler
Çerez ve benzeri teknolojiler (“çerez”) web sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, geliştirilmesi ve optimize edilmesi,
kullanıcı deneyiminde gerekli iyileştirmelerin yapılması, ziyaretçilerin ilgi alanına göre geliştirilen içerik ve
reklamların gösterilmesi ve web sitesindeki yoğunluğu ölçmek amacıyla telefon, bilgisayar ve tablet gibi akıllı
cihazlara yerleştirilen tanımlama bilgileridir. Çerezler sunucunun ziyaretçiyi tanımasına olanak sağlar ve ziyaret
eden kişiyi tanımlayan bazı kişisel bilgiler içerebilir.
Web Sitelerinin sağlıklı ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak, kullanıcılarının sitede gezinmesini ve Web
Sitelerinin tüm özelliklerinden faydalanmasını sağlamak, Web Sitelerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve ziyaretçilerin
ilgi alanlarına uygun kişiselleştirilmiş reklam, kampanya ve teklifler sunmak için çerez kullanılmaktadır. Web
Sitelerinde kullanılan çerezler ile toplanan veriler tarafımızca ziyaretçilerin kimliğini belirlemek amacıyla
kullanılmamaktadır.
1.1 Kesinlikle Gerekli Çerezler
Kesinlikle gerekli çerezler, Web Sitelerinin çalışması için gereklidir ve devre dışı bırakılamaz. Bu çerezler, Web
Sitelerinde dolaşmanıza ve çerez tercihlerinizi belirleme, giriş yapma veya formları doldurma gibi taleplerinize
karşılık gelen özellikleri kullanmanıza olanak sağlamaktadır. Bu çerezlerin kullanımı sayesinde ziyaretçilere ilişkin
bilgiler hatırlanarak Web Siteleri tekrar ziyaret edildiğinde veya tek bir oturum kapsamında farklı sayfalarda
gezinilmesi durumunda ziyaretçilerin kesintisiz bir deneyim yaşaması mümkün kılınmaktadır. Tarayıcınızı
kullanarak bu çerezleri engellemeniz durumunda, Web Sitelerinin bazı kısımları düzgün çalışmayabilir.
1.2 Fonksiyonel Çerezler
Fonksiyonel çerezler Web Sitelerinin sizin detaylarınızı ve tercihlerinizi (kullanıcı adınız, diliniz veya bulunduğunuz
bölge gibi) hatırlamasını ve kişiye özel özellikler sağlamasını sağlar. Bu çerezler metin boyutunda, yazı tiplerinde
veya Web Sitelerinin diğer bölümlerinde özelleştirebileceğiniz değişiklikleri hatırlamak için de kullanılabilir. Bu
çerezlerin topladığı bilgiler gizli tutulabilir ve diğer web sitelerindeki göz atma etkinliğinizi izleyemezler. Tarayıcınızı
kullanarak bu çerezleri engellemeniz durumunda bu işlevlerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir.
1.3 Performans Çerezleri
Performans çerezleri, Web Sitelerinin performansının takip ve analizi amacıyla, en fazla ziyaret edilen sayfalar, en
fazla tıklanan bağlantılar, karşılaşılan hata mesajları, ziyaret süresi gibi ziyaretçilerin yaptığı işlemlere ilişkin bilgileri
toplayarak, rapor oluşturulmasını ve böylece Web Sitelerinin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlar. Çerez bilgileri
bu amaçlarla yurt içi ve yurt dışındaki çerez sağlayıcı üçüncü kişilerle paylaşılabilir.
1.4 Hedefleme/Reklam Çerezleri
Reklam çerezleri, ziyaretçilerin ilgi alanına giren konularda ziyaretçilere reklam gösterilmesi, aynı reklamların tekrar
gösterilmesinin engellenmesi ve bir reklam kampanyasının etki alanını ölçmek gibi amaçlarla kullanılır. Reklam
çerezleri sayesinde Web Sitelerine yapılan ziyaretler hatırlanır ve söz konusu bilgiler çerez sağlayıcısı üçüncü
kişilerle ve iş ortaklarıyla paylaşılabilir.

2. Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?
Facebook Pixel: Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve ilgi alanınıza giren reklamların size ulaşmasını ve
ölçümlenmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google Analytics: Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve ziyaretçi sayısını tespit edebilmek ve istatistiksel
anonim verileri toplamak amacıyla kullanılmaktadır.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Google Ads dönüşüm izleme: İlgi alanınıza giren reklamların size ulaşmasını ve ölçümlenmesini sağlamak ve
dönüşümleri takip etmek amacıyla kullanılmaktadır.
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US
3. Çerez Tercihleri
Ziyaretçiler, Web Sitelerini ziyaret ederek ve çerez tercihlerini belirterek, çerezlerin bu Politika’ya ve ilgili mevzuata
uygun olarak kullanılmasına ve üçüncü taraf çerezlerinin yurt içi ve yurt dışındaki ilgili çerez sağlayıcılarıyla
paylaşılmasına onay vermiş olurlar. Bununla birlikte, ziyaretçiler Web Sitelerinde kullanılan çerezlerin hepsini veya
bir kısmını kabul etmeme imkanına sahiptir. Ancak zorunlu veya fonksiyonel çerezlerinin reddedilmesi halinde Web
Sitelerinin tüm işlevlerine erişilemeyebilir, erişimde bazı kısıtlamalar olabilir veya Web Siteleri gerektiği gibi
çalışmayabilir.
Ziyaretçiler çerez onay ve ret tercihlerini aşağıdaki linke tıklayarak değiştirebilirler veya alternatif olarak kullanmakta
oldukları internet tarayıcısının ayarlar menüsünden gerçekleştirebilir. Geçmişte kaydedilmiş olan çerezler de ilgili
tarayıcı üzerinden silinebilir. Tarayıcınızın ilgili ayarlar bölümüne ulaşmakta zorluk çekerseniz, aşağıda yer alan
linkleri veya tarayıcınızdaki "Yardım/Help" menüsünü kullanarak çerez ayarları menüsüne ulaşabilirsiniz.
Çerez ayarlarını değiştirmek için tıklayın.
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-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla
Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Safari

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

Daha fazla bilgi için: www.AboutCookies.org
4. Güvenlik
Ziyaretçilerin Web Sitelerine en güvenli şekilde ulaşabilmesi ve kişisel bilgilerinin korunması amacıyla mevcut
teknolojinin mümkün kıldığı gerekli güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Aynı zamanda, ziyaretçilerin kullanımına onay
verdiği verilerin bozulmadan ve yalnızca kullanım amacının gerektirdiği süre zarfında kullanılması için gerekli
güvenlik önlemleri alınmaktadır. Bununla birlikte, ziyaretçilerin kullandığı cihaz veya yazılımlar ile sosyal
mühendislik riskleri gibi internet üzerinden yapılan aktivitelerin kendi doğasında olan risklere karşı ziyaretçinin tedbir
alması gerekmektedir.

5. Sorumluluk Reddi
Diğer siteleri de içeren geniş bir yelpazede bağlantı sağlayabilir ve zaman zaman web sitelerimizde üçüncü
şahısların reklamlarını yayımlanabilmektedir. Agora AVM’ ye ait olmayan web sitelerinin ve reklam veren üçüncü
şahısların içeriği ve gizlilik ilkelerinden ya da kullanıcı bilgilerini işleme yollarından Agora AVM’ nin sorumluluğu
bulunmamaktadır. Özellikle, açık şekilde belirtilmediği sürece bu web siteleri veya reklam verenler için aracılık
yapmamakta ve onların adına herhangi bir tanıtıcı aktivitede bulunma yetkisine sahip değildir.

