
 
 

ÇEREZ POLİTİKASI 

                                               

Bu Çerez Politikası; KOZA İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ (bundan sonra KOZA İNSAN 

KAYNAKLARI olarak anılacaktır)  tarafından veya onlar adına yürütülen tüm web siteleri, 

üçüncü parti platformlardaki markalı web siteleri (Facebook ve YouTube gibi), ve bu 

web siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan 

uygulamalar (“SİTE”) için geçerlidir. 

Sitemizi kullanarak, çerezlerin bu Çerez Uygulamaları Politikası ile uyumlu şekilde 

kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını 

istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya sitemizi kullanmamalısınız. 

Kullandığımız çerezleri devre dışı bırakmak, sitemizdeki kullanıcı deneyiminizi 

etkileyebilir. 

Aşağıdaki tablo, sitemizde kullandığımız farklı çerez türlerini, ilgili amaçları ve süreleri 

(her bir çerezin cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı) ile birlikte özetlemektedir. 

Çerez uygulamaları nelerdir? 

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve 

tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi 

parçacıklarıdır. Bir çerez genellikle; alındığı web sitesinin adını, çerezin “ömrünü” (ör. 

cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı), ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan 

kendine özgü bir sayı değeri içerir. 

Çerezleri ne amaçla kullanırız? 

Çerezleri; sitemizin kullanımını kolaylaştırmak, sitemizi ilgi ve ihtiyaçlarınız 

doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız. Çerezler aynı 

zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri 

hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca çerezleri, insanların sitelerimizi nasıl 

kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya 

getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları 

amacıyla kullanmaktayız. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek 

bilgiler değildir. 



 
 

 

Ne tür çerezler kullanıyoruz? 

Sitemizde iki tür çerez kullanılabilir; “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler”. Oturum 

çerezleri, siteden ayrılana dek cihazınızda tutulan geçici çerezlerdir. Bir kalıcı çerez, 

cihazınızda siz onu silinceye kadar daha uzun süreli saklanmaktadır. (Çerezin 

cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı, o çereze ait süreye veya “ömre”, ve 

tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişecektir) 

Ziyaret ettiğiniz bazı sayfalar, piksel etiketleri (temiz gif olarak da adlandırılır) 

kullanarak, tanıtım faaliyetlerimizi ve web sitesi geliştirmelerimizi doğrudan 

desteklemekte olan üçüncü partilerle paylaşılabilecek bilgileri alabilir. Örneğin, SİTEYE 

gelen ziyaretçilere dair web sitesi kullanım bilgileri, web sitelerimizdeki banner 

reklamlarının daha etkili bir şekilde görünürlüğünü sağlamak amacıyla üçüncü parti 

reklam ajanslarımızla paylaşılabilir. Bu bilgiler kişisel bilgilerinizle ilişkili olabilir ancak sizin 

kimliğinizi tanımlayamazlar. 

Sitede kullanılan Çerezler 

KOZA İNSAN KAYNAKLARI’na ait olan www.kozahr.com web sitesi çerez (cookie) kullanan 

bir sitedir.  

 

www.kozahr.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf 

kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. 

 

Oturum çerezleri (session cookies) ve kalıcı çerezler (persistent cookies) olmak üzere 

sitelerimiz genelinde iki tür çerez kullanmaktayız. Oturum çerezleri geçici çerezler olup 

sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri 

doluncaya (bu şekilde çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin "kullanım 

ömürlerine" bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar. 

 

KOZA İNSAN KAYNAKLARI ayrıca Google, Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti 

olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, 

ve mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla 

kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri 



 
 

dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: 

http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect 

 

 

Üçüncü parti çerezleri nasıl kullanıyoruz? 

Sağladıkları servisleri size sunabilmeleri için, siteyi ziyaret ettiğinizde cihazınızda sizin 

adınıza çerez ayarları yapan bazı üçüncü parti tedarikçilerle çalışıyoruz. Bu çerezler 

ve bu çerezleri almaktan nasıl vazgeçebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için, 

aşağıdaki ilgili bölümlere bakın. Siteyi ziyaret ettiğinizde üçüncü parti web siteleri veya 

domainlerinden çerezleri alabilirsiniz. Bu çerezler kullanıma girmeden önce 

tanımlamak ve böylece çerezleri kabul edip etmemeye dair karar verebilmenizi 

sağlamak için çalışıyoruz.  

Çerezlerin Yönetimi 

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi 

kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul 

etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin 

çeşitli işlevleri bozulabilir. Özellikle teknik çerezler, sitemizin temel işlevlerini yerine 

getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler sitemizin teknik olarak çalışmasını tesis 

ettiğinden bunları kapatmanız halinde sitemizde bazı fonksiyonların gereği gibi 

çalışmaması söz konusu olabilir. Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için 

engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf 

çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde 

yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda 

saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi 

işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın 

internet sitesinden bilgi alınız. 

                                                                        

Google Chrome            Mozilla Firefox        Safari               Opera               Microsoft Edge 

Ayrıca; 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi
https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd


 
 

• Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız. 

• Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek 

için tıklayınız. 

• Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından 

tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir. 

• Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar 

menüsü kullanılabilir. 

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi 

için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini 

ziyaret edebilir ya da "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz 

(https://www.eff.org/tr/privacybadger). 

IP ADRESLERİ 

IP Adresleri Nasıl Toplanır? 

"IP Adresi", kullanmakta olduğunuz bilgisayara internet Servis Sağlayıcınız (ISP) 

tarafından otomatik olarak atanan bir numaradır. Bir kullanıcı Siteyi ziyaret ettiği her 

zaman, ziyaret saati ve ziyaret edilen sayfa/sayfalar ile IP Adresi belirlenebilir ve 

sunucu kayıt dosyalarına otomatik olarak kaydedilebilir. IP Adreslerinin toplanması, 

internet üzerinde standart bir uygulamadır ve birçok internet sitesi tarafından 

otomatik olarak yapılmaktadır. 

IP Adresleri Nasıl Kullanılır? 

Site kullanım düzeylerini hesaplama, sunucu sorunlarını gidermeye yardımcı olma, 

dolandırıcılığı tespit etme ve Siteyi yönetme gibi gerekçelerle IP Adreslerini kullanabilir. 

Gerektiğinde IP adresiniz ilgili yasalar çerçevesinde yetkili kurumlarla paylaşılabilir.  

Firmamız, çerezleri Politika’ya ek olarak Aydınlatma Metni kapsamında kullanmakta 

olup çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz
https://www.aboutcookies.org/
https://www.youronlinechoices.eu/
https://privacybadger.org/#faq

