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Çerezler tam olarak nedir?  
Cookie veya Türkçe adıyla çerez, kısıtlı bir süre için bazı bilgileri saklayan bir metin dosyasıdır. Web 
sitelerinin çoğu çerez kullanır. Bunlar bir web sitesini ilk ziyaretinizde tarayıcınız tarafından otomatik 
olarak indirilir ve kaydedilir. Bir çerez en az iki unsur içerir; dosyanın adı ve değeri. Çerezlerin genellikle 
istenen kullanım ömürlerine göre belirlenmiş kendi kendini yok etme tarihleri olur. Bu bağlamda çerezler 
de seans çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ayrılır. Seans çerezleri, o tarama seansının sonunda 
otomatik olarak hemen silinirler.  Kalıcı çerezler ise önceden tanımlanmış olan ömürleri boyunca 
kullandığınız uç cihazda kalırlar. Ancak belirlenen sürenin sonunda yok olurlar. Bu tür çerezler, o web 
sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde sizin ayar tercihlerinizi hatırlar. 
Tarayıcınızın site ayarları kısmından ayrıntılara ulaşabilir, ilgili izinleri tekrar düzenleyebilirsiniz. 

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz ? 
Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz 
mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden 
ulaşabilirsiniz: 

 GoogleChrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDes
ktop&hl=tr 
 Internet Explorer : https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 
 Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma 
 Yandex : https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml 
 Safari : https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac 

Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını 
inceleyebilirsiniz. 
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ÇEREZİN AÇIKLAMASI VE AMACI 

_ga 2 yıl 
Google / Google Analytics, ziyaretçilerin web sitelerinde ve 
uygulamalarında neler yaptığını web sitesi ve uygulama sahiplerinin 
anlamasına yardımcı olan, Google’ın ücretsiz analiz aracıdır.  

_gat 
1 gün 
  

Google / Bu çerez adı, yüksek trafikli sitelerdeki verilerin toplanmasını 
sınırlayan, istek oranını düşürmek için kullanılan belgelere göre, Google 
Universal Analytics ile ilişkilendirilmiştir. 

_gid 2 gün 

Google / Bu çerezler, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandıkları, 
örneğin ziyaretçilerin en çok hangi sayfalara gittiği ve web sayfalarından 
hata mesajları alıp almadıkları hakkında bilgi toplar. Bu çerezler ziyaretçiyi 
tanımlayan bilgileri toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler toplanır ve 
bu nedenle adsızdır. Sadece bir web sitesinin çalışma şeklini geliştirmek 
için kullanılır. 

_ym_d 1 yıl Yandex /  Kullanıcının ilk site oturumunun tarihini kaydeder 

_ym_uid 
Oturum 
süresince 

Yandex / Oturum Tekrarı'nın doğru çalışmasını sağlar 
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