Çerez Politikamız
Anadolu Kağıt, çerez tercihlerinizin yönetimiyle ilgili iyileştirilmiş yöntemler geliştirmek için
çalışmaktadır. Gizlilik Politikamızdaki çerez kurallarını (cookie rules) güncelledik. Gizlilik politikasında
yer alan çerezlerin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır. Çerezler aracılığıyla elde edilen
veriler, sizin kendiniz ile ilgili paylaştığınız bilgiler veya Gizlilik Politikamızda belirtilen amaçlarla
topladığımız diğer veriler ile eşleşmektedir.

Çerez Nedir?
Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter içeren küçük bir
dosyadır.
Kullanıcının tarayıcısı minimum hafıza alanı kullanarak ve bilgisayarı tehlikeye sokmayarak sadece mevcut
oturum sırasında sabit diske çerezleri kaydeder. Çerezler bir web sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim
sunmasını amaçlar. Çerezler bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan herhangi bir bilgiyi
toplayamaz.
Tarayıcıların büyük kısmı standart olarak çerezleri kabul eder ve, bunlardan bağımsız olarak, geçici veya
depolanmış çerezlerin güvenlik ayarlarına izin verir veya engellerler.

Çerez Türleri
Web sitesinde kullanılan çerezler aşağıda açıklanmış olup, Uluslararası Ticaret Odasının çerez
kategorileriyle ilgili kılavuzunu esas almaktadır.
Anadolu Kağıt internet sitelerinde kullanılan çerezler, ICC BK Çerezler Kılavuzu'nda bulunan kategorilere
göre ayrılmıştır. İnternet sitesinde kullanılan tüm çerezlerin listesi kategorilere göre aşağıda verilmiştir.
Anadolu Kağıt hizmetlerine ait internet sitesi çerezler etkin iken daha verimli çalışır. Bu çerezler
bilgisayarınıza zarar vermez.
Çerezler hiçbir spesifik kişisel bilgi içermezler, ve çerezlerin çoğu tarayıcı oturumunun sona ermesi ile sabit
diskten silinirler Oturum çerezleri olarak adlandırılanlar bu çerezler, kullanıcı gezinirken veri toplar.
Farklı oturum çerezleri farklı amaçlara hizmet eder
1. Kategori: Kesinlikle Gerekli Olan Çerezler
2. Kategori: Performans Çerezleri
3. Kategori: İşlevsellik Çerezleri
4. Kategori: Hedefleme/Reklam Çerezleri
5. Kategori: Üçüncü Şahısların Çerezleri
Anadolu Kağıt San.ve Tic.Ltd.Şti. ziyaretçi davranışları hakkında bilgi toplamak için internet sitesinde
Google Analytics hizmetini kullanmaktadır. Bu hizmetlerin verilmesi için, bunlar kullanıcının IP adresi de
dahil olmak üzere, Google.com web adresinde belirlenmiş olan şartlar ile Google tarafından aktarılacak,
işlenecek ve depolanacak olan bilgileri derleyen çerezleri kullanırlar. ulaştığınız sayfalar, bu sayfalarda
kaldığınız süre, oraya nasıl ulaştığınız ve neleri tıkladığınız hakkında bilgileri depolamaktadır. Bu veriler,
sitemizdeki JavaScript tag aracılığı ile toplanmaktadır ve kişisel bilgilere bağlı değildir.
Çerezleri nasıl kullandıkları konusunda kendinizi güvende hissettiğinizden emin olmak için, lütfen
ortaklarımızın gizlilik politikalarını da inceleyebilir, istememeniz durumunda, sundukları hizmeti almamayı
tercih etmek için gerekli bilgileri ilgili linklerde bulabilirsiniz.
Google Analytics
Google Analytics Vazgeçme
Kullanıcı bu siteyi kullanarak, form dahilinde ve yukarıda sözü edilen amaçlarla toplanmış olan bilgilerin
işlenmesini açık bir biçimde kabul etmektedir. Aynı zamanda bu amaçla tarayıcısında uygun
konfigürasyonun seçimi sayesinde Çerezlerin kullanımını red ederek bu verilerin veya bilgilerin işlenmesini

red etme imkanı da vardır. Bununla birlikte tarayıcıda çerezlerin bloke edilmesi seçeneği, web sitesinin
fonksiyonlarının tümünün kullanılmasını engelleyebilir.
Sizler bilgisayarınıza kurulu olan tarayıcı seçeneklerinin konfigürasyonu sayesinde donanımınızda kurulu
olan çerezlere izin verebilir, devre dışı bırakabilir veya silebilirsiniz. Ancak, çerezleri engelleyerek ya da
silerek websitesinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi lütfen unutmamanızı rica ederiz.
Çerezleri engellemek için lütfen aşağıdaki açıklamaları inceleyiniz.
Internet Explorer 9.0+
Yüklenmiş yeni çerezleri engellemek için:
•
•
•
•

Araçlar (Tools) menüsüne gidin
İnternet Ayarları (Internet Options) kısmına tıklayın
En yukarıda yer alan Privacy sekmesine (Privacy tab) tıklayın
"Tüm Çerezleri Engelleyin" ("Block all Cookies") butonunu kaydırarak yukarı doğru hareket ettirin.

Var olan çerezleri silmek için:
•
•
•

Araçlar (Tools) menüsüne gidin
İnternet Ayarları (Internet Options) kısmına tıklayın
Geçmiş Sayfalar sekmesinin (Browsing History) altında yer alan Genel Sekmeye (General tab) tıklayın
ve Sil (Delete) butonuna tıklayın.

Internet Explorer 8.0+
Yüklenmiş yeni çerezleri engellemek için:
•
•
•
•
•
•

Araçlar (Tools) menüsüne gidin
İnternet Ayarları (Internet Options) kısmına tıklayın
En yukarıda yer alan Privacy sekmesine (Privacy tab) tıklayın
Sayfalar kısmına tıklayın
Sayfa Başına Gizlilik Ayarları (Per Site Privacy Actions) diye bir sayfa açılacaktır.
Web Sitesi Adresi bölümüne istediğniiz URL adreslerini yazın ve Blokla (Block) butonuna tıklayın

Var olan çerezleri silmek için:
•
•
•

•

Araçlar (Tools) menüsüne gidin
İnternet Ayarları (Internet Options) kısmına tıklayın
Sayfa Başına Gizlilik Ayarları (Per Site Privacy Actions) diye bir sayfa açılacaktır. 
Yönetilen
Web Siteleri (Managed Websites) bölümünde daha önce ziyaret ettiğiniz web sitelerinin listesi
mevcuttur.
Bütün çerezleri silmek için Hepsini Sil (Remove all) butonuna tıklayın

Internet Explorer 7.0+
Yüklenmiş yeni çerezleri engellemek için:
•
•
•
•
•

Araçlar (Tools) menüsüne gidin
Ayarlar (Options) kısmına tıklayın
En yukarıda yer alan Gizlilik sekmesine (Privacy tab) tıklayın
Gelişmiş (Advanced) butonuna tıklayın
İlk ve üçüncü parti çerezleri için Prompt butonuna tıklayın Var olan çerezleri silmek için:

•
•
•
•
•

Araçlar (Tools) menüsüne gidin
Ayarlar (Options) kısmına tıklayın
En yukarıdaki Genel Sekmeye (General tab) kısmına tıklayın
Geçmiş Sayfalar sekmesinde (Browsing History) yer alan Sil (Delete) butonuna tıklayın.
Çerezleri Silin (Delete Cookies) butonuna tıklayın

Firefox 2.0+, 3.0+, 4.0+
Yüklenmiş yeni çerezleri engellemek için:
•
•
•
•

Araçlar (Tools) menüsüne gidin
Ayarlar (Options) kısmına tıklayın
Gizlilik sekmesine (Privacy tab) tıklayın
Bu sitelerdeki çerezleri kabul edin (Accept Cookies From sites) sekmesini etkin hale getirin.

Var olan çerezleri silmek için:
•
•
•
•

Araçlar (Tools) menüsüne gidin
Ayarlar (Options) kısmına tıklayın
Gizlilik sekmesine (Privacy tab) tıklayın 
Şimdi Temizleyin (Clear Now) butonuna tıklayın 
Çerezleri (Cookies) silin
Özel verileri şimdi silin (Clear Private Data Now) butonuna tıklayın.

Google Chrome
Yüklenmiş yeni çerezleri engellemek için:
•
•
•
•
•

Sağ üst köşede yer alan "Google Chrome'u özelleştirin ve kontrol edin” botununa tıklayın.
Ayarlar bölümüne tıklayın
"Under the Bonnet" (UK) / "Under the Hood" (US) bölümüne tıklayın
Gizlilik sekmesinde yer alan İçerik Ayarları (Content settings) bölümüne tıklayın
Herhangi bir veri ayarlamasında yer alan siteleri engellemek (Block sites from setting any data)
bölümüne tıklayın.

Var olan çerezleri silmek için:
•
•
•
•

Sağ üst köşede yer alan "Google Chrome'u özelleştirin ve kontrol edin” botununa tıklayın.
Ayarlar bölümüne tıklayın
"Under the Bonnet" (UK) / "Under the Hood" (US) bölümüne tıklayın
Gizlilik sekmesinde yer alan İçerik Ayarları (Content settings) bölümüne tıklayın 
Tüm tarayıcı
verilerini temizleyin (Clear browsing data) butonuna tıklayın

Safari
Yüklenmiş ve var olan yeni çerezleri engellemek ve silmek için:
•
•

Safari menüsünde sağ üst köşede yer alan ikona tıklayın ve Tercihler bölümünü seçin 
popup sayfasında Güvenlik İkonunu (Security Icon) seçin.
Çerezleri Kabul Edin (Accept Cookies) altında yer alan "Asla” butonuna tıklayın

Açılan

Yeni teknolojiler ve çözümler le birlikte, bu çerezler politikası teknolojide ve tercih yönetim araçlarındaki
bu tür gelişmeleri yansıtacak şekilde güncellenebilir.
Hangi çerezlerin yerleştirildiğinin nasıl görüleceği ve bunların nasıl yönetilip silineceği dahil çerezler
hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.wikipedia.org, www.allaboutcookies.org veya
www.aboutcookies.org sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
Bu çerez politikası ile ilgili kuşkularınız olması halinde info@anadolukagit.com ile temas kurabilirsiniz.

