ÇEREZ POLİTİKASI
 Craniocatch Medikal ve Dental Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi olarak internet
sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için
“çerez (cookie)” kullanıyoruz. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu olmak ü zere tabi olduğ umuz mevzuata uygun bir şekilde
gerçekleştirilmektedir. Sizleri web sitemizde kullanılan çerez tü rleri, çerezlerin kullanım
amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yö netilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.
 Çerez kullanılmasını tercih etmemeniz halinde tarayıcı ayarlarından çerezleri silmeniz
ya da engellemeniz mümkündür.
ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?
 Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığ ıyla cihazınıza veya ağ
sunucusuna depolanan kü çü k metin dosyalarıdır. Çerezler aracılığ ıyla ilgili internet sitesi
kullanıcının ö nceki ayarlarını hatırlar, kişinin siteyi kullanmasını kolaylaştırır, site ü zerinden
sunulan ö zelliklerin kullanıcıların tercihlerine gö re kişiselleştirilmesi sağ lanır. Bilgiler
çoğ unlukla sizi doğ rudan tanımlamaz ancak size daha kişiselleştirilmiş bir web deneyimi
sunabilir. Çerezler bu ve benzeri amaçlarla dü nya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
ÇEREZLERLE HANGİ TÜR VERİLER İŞLENMEKTEDİR?
 Çerezler, tü rlerine gö re değ işmekle birlikte, genel olarak, Web Sitesi’ne erişim sağ lanan
cihazda tarama yapmakta ve kullanım tercihlerine ilişkin veri toplamaktadır. Bu veriler, erişilen
sayfaları, incelenen hizmet ve ü rü nleri, Web Sitesi’nde yapılan gezintiye ilişkin bilgileri
kapsamaktadır.
KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ
 Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi'nin dü zgü n şekilde çalışması için
gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yö netilebilmesi, sahte işlemlerin ö nlenmesi için
ihtiyaç vardır. Bu çerezler gü venlik ve doğ rulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup herhangi
bir pazarlama amacı doğ rultusunda kullanılamaz.
 İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım
deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Ö rneğ in ö nceki tercihlerinizi, ayarlarınızı
hatırlamak, Web Sitesi ü zerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağ lamak işlevlerini
yerine getirmektedir.
 Analiz/Performans İçin Gerekli Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi'nin geliştirilmesine
yardımcı olan çerezlerdir. Bu tü r çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgi toplar,
sitenin gerektiğ i gibi çalışıp çalışmadığ ının denetiminde, hataların tespitinde kullanılır.
 Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak ü zere, ilginizi
çekebilecek içerikleri saptayarak sunulması için kullanılmaktadır. Bu çerezler ile kullanıcıya
ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar gö nderilmesi ve reklam kampanyalarının etkinliğinin
ö lçü lmesi sağ lanmaktadır.
SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ
 Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı
tarafından silinene kadar varlığ ını sü rdü ren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğ unlukla kullanıcıların
site hareketlerini ve tercihlerini ö lçmek amacıyla kullanılır.

 Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak
için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiğ i web sayfasını
kapattığ ında veya belli bir sü re pasif kaldığ ında silinir. Web Sitesi'nde ü çü ncü kişilerin başta
reklam hizmetleri olmak ü zere hizmet sağ lamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini
artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğ iniz web sayfalarını ve
siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak ü zere kişisel verileri
toplayabilir.
İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ
Tedarikçi
Craniocatch.com
Google.com
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PHPSESSID
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Google.com
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Google.com
Youtube.com
Google.com
Youtube.com
Google.com
Youtube.com
Youtube.com

_Secure-3PAPISID

Youtube.com
Youtube.com
Youtube.com
Youtube.com

_Secure-3PSID
_Secure-3PSIDCC
_Secure-1PAPISID
_Secure-1PSID
_Secure-PSID
APISID
HSID
LOGIN_INFO
PREF
SAPISID

Youtube.com

SID
SIDCC
SSID

Youtube.com

Visitor_Info1_Live

Youtube.com

YSC

Google Analytics

_ga _gat _gid

Google Analytics

_gat_UA-*
_gat_gtag_UA-*

Amacı
Oturum takibi
Sitenin istatistiki verilerini,
dö nü şü m sayılarını almak
Kullanıcının kendine ö zel
ayarlarının takibi
Kullanıcı profillendirmesi ve
reklam hedeflenmesi
Kullanıcı profillendirmesi ve
reklam hedeflenmesi
Kullanıcı
tercihlerini
saklamak
Kullanıcı profillendirmesi ve
reklam hedeflenmesi

Tipi
1. Taraf
3. Taraf

Saklama Sü resi
Oturum sü resince
1 Ay

3. Taraf

6 Ay

3. Taraf

2 Yıl

3. Taraf

2 Yıl

3. Taraf

1 Yıl

3. Taraf

2 Yıl

Aramalara bağ lı kullanıcı
profilleme
Youtube video gö sterimi için
aramalara bağ lı profilleme
Reklam
gö stermek
için
kullanıcının ilgi alanlarının
profilini oluşturmak
Gü venlik çerezi

3. Taraf

2 Yıl

3. Taraf

2 Yıl

3. Taraf

2 Yıl

3. Taraf

2 Yıl/1Yıl

Google
Maps/Youtube
entegrasyon çerezi
Youtube
kullanıcı
bant
genişiğ ini belirlemek
Siteye
gö mü lü
youtube
videolarını çalıştırmak
Kullanıcı ziyaretinin amacını
değ erlendirmek ve mü şteri
deneyimini iyileştirmek
Web sitesinin performansını
ve hata oranını belirlemek

3. Taraf

1 Yıl

3. Taraf

1 Yıl

3. Taraf

Oturum sü resince

3. Taraf

2 Yıl

3. Taraf

3 Ay

DETAYLI BİLGİ
 Çerez verileri, tarayıcılara eriştiğ iniz cihazlarınız aracılığ ıyla toplanmaktadır. Toplanan bu
bilgiler cihazlara ö zeldir. İstenildiğ i zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim
kapatılabilmektedir. Çerezlerin kullandığ ınız tarayıcıya bağ lı olarak silme şekli değ işiklik
gö sterebilmektedir. Ayrıntılı bilgi tarayıcıların yardım menü lerinde bulunmaktadır. Çerezlerin
silinmesi veya engellenmesi halinde web sitesi ve dijital platform dü zgü n çalışmayabilir.

 Çerezleri yö netmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gö sterdiğ inden ayrıntılı bilgi almak için
tarayıcının veya uygulamanın yardım menü sü ne bakabilirsiniz. Ö rnek olarak;
o

o

"Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Gü venlik -> Site Ayarları ->
Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve
okumalarına izin ver" seçeneğ i ile yö netebilirsiniz.
"Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş
ayarlar" menü sü nden yö netebilirsiniz.

 Mobil cihazınızda çerezleri yö netmek için;
o

o

Apple Cihazlarda:
 "Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" adımları ile
tarama geçmişinizi ve çerezleri temizleyebilirsiniz.
 "Ayarlar -> Safari -> Tü m Çerezleri Engelle" adımları ile çerezleri
engelleyebilirsiniz.
Android Cihazlarda:
 Chrome -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler,
medya lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle" seçeneğ i ile
çerezlerinizi temizleyebilirsiniz.
 "Chrome -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler" seçeneğ i ile çerezlere izin
verebilir veya engelleyebilirsiniz.

 Kişisel verilerinizin gü venliğ i bizim için ö nemlidir ve bu verilerin korunması Şirketimizin temel
prensipleri arasındadır. Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ve kişisel verilerinizin
işlenmesine ilişkin detaylı bilgilerin
yer aldığ ı
KVKK
Aydınlatma Metnine
“www.craniocatch.com” web sitesinden ulaşabilirsiniz.

