
A. Çerezler Neden Kullanılır? 
 

Çerez, ziyaret edilen bir web sayfası tarafından bilgisayarınızda depolanan bilgilerdir. Çerezler zararlı 

yazılımlar veya bilgisayarına zarar veren uygulamalar değildir. Aksine çerezler ziyaret etmiş olduğunuz 

web sayfalarının bir önceki ziyaretinizce yapmış olduğunuz tercihlerin hatırlanması sağlamak amacıyla 

kullanılmakta bu sayede ikinci ve sonraki ziyaretlerde doğru yapılandırma ve doğru bilgilendirme ile 

daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlamaktadır. Kullandığımız çerezlerin detayına “Bizler Çerezleri Nasıl 

ve Neden Kullanıyoruz?” başlıklı menüden, çerezlerin yönetimine ilişkin ise “Çerezleri Nasıl 

Yönetirsiniz?” başlıklı menüden erişebilirsiniz. 

Bazı çerez türlerine ilişkin bilgilendirme aşağıda sunulmaktadır: 

Kurum Çerezleri 

Kurum çerezleri, web sayfasını ziyaret eden kullanıcının sayfa görüntülemesi ve ayrıca sayfada bulunan 

oturum sayısı ve kullanıcı sayısını hesaplama gibi amaçlar için kullanılır. Web sayfası ilk önce Kurum 

Çerez kullanarak verilere erişir ve sayfası için genel analizini ve raporunu çıkarabilir. 

 

Üçüncü Taraf Çerezler 

Üçüncü taraf çerezler, ziyaret edilen web sayfasın oluşturduğu çerezlerden çok ziyaret edilen web 

sayfası dışına kalan başka öğelerin çerezlerini ifade etmektedir. Sosyal eklentiler, reklamlar veya site 

eklentileri gibi uygulamalar ile birlikte üçüncü taraf çerezler takip edilir ve davranışsal eylemler kontrol 

edilebilir. Örneğin: Bir web sayfası içerisinde Youtube bağlantısı eklendiğinde bu bağlantıya her 

basıldığında tarayıcıya Youtube çerezi eklenecektir.  

 

Oturum Çerezleri 

Oturum çerezleri, web sayfasına bağlantı sağlayan ve burada oturum açan kullanıcıların takibi için 

kullanılır. Özellikle alışveriş eylemlerinin takibi, sepete eklenen ürünleri hatırlamak vb. işlemlerde 

kullanılır. Bu çerezler tarayıcının kapanması ile silinir. 

 

Kalıcı Çerezler 

Kalıcı çerezler, internet erişimi için kullanılan tarayıcıların kapanması sonrasında dahil tutulabilen çerez 

çeşididir. Özellikle kullanıcı adı ve şifre kullanımı için yoğunlukla kullanılmaktadır.  

 

Güvenli Çerezler 

Güvenli çerezler, yalnızca HTTPS yani SSL sertifikasına sahip web sayfaları güvenli çerezleri, yani şifreli 

veri içeren işlemleri kontrol etmek için kullanılır.  

 

B. Bizler Çerezleri Nasıl ve Neden Kullanıyoruz? 
 



Kale Kilit olarak bizler, web sayfamızda farklı türde çerezleri siz değerli ziyaretçilerimizi diğer 

kullanıcılardan ayırmak ve sizlere daha kaliteli hizmet sunmak için kullanmaktayız.   

Web sitemizde kullandığımız çerezleri daha iyi görebilmeniz açısından sizler için aşağıdaki gibi 

kategorize ettik: 

i. Gerekli Çerezler 
ii. Verim ve Analitik Çerezleri  
iii. Pazarlama Çerezleri 

 

Gerekli çerezler, web sayfamızdaki fonksiyonların çalışabilmesi ve bu fonksiyonların güvenliğine ilişkin 

kullanılması ve düzgün çalışması için kullanılmaktadır. Gerekli çerezlerin tarayıcı ayarları ile 

engellenmesi durumunda web sayfamızın ziyareti sırasında ve güvenliğinin nasıl bir performans 

göstereceğini garanti edememekteyiz.  

Ad  Sağlayıcı Açıklama  
Veri Yaşam 
Döngüsü  

cookie-agreed www.kalekilit.com.tr 

Bu, ziyaretçinin 

çerez kullanımını 

kabul edip 

etmediğini 

kaydeder. 

3 Ay 

DSID Doubleclick 

Kullanıcıyı 

belirleyebilmek için 

kullanılır. 

2 Hafta 

c_user Facebook 

Kullanıcı girişlerinin 

yapılabilmesi ve 

hatırlanabilmesi 

için kullanılır. 

1 Yıl 

NID Google 

Kullanıcı 

tercihlerinin 

hatırlanabilmesi 

için kullanılır. 

6 Ay 

 

Verim ve analitik için kullanılan çerezler, sizlere hizmetlerimizi daha iyi ve daha kaliteli bir şekilde 

aktarabilmek ve sizlere daha işlevsel hizmet sunabilmek adına kullanılmaktadır.  

 

Ad  Sağlayıcı Açıklama  
Veri Yaşam 
Döngüsü  

_dc_gtm_UA-* Google Analytics 

Google Tag 

Manager tarafından 

bir Google Analytics 

komut dosyası 

etiketinin 

yüklenmesini 

1 Gün 



kontrol etmek için 

kullanılır. 

_ga Google Analytics 

Ziyaretçilerin web 

sitesini nasıl 

kullandıklarına dair 

istatistiksel veriler 

üretmek için 

kullanılan bir kimliği 

kaydeder. 

2 Yıl 

_gat_UA-* Google Analytics 

Ziyaretçilerin çok 

sayıda olması 

halinde Google 

tarafından tutulan 

verileri 

sınırlandırmak için 

kullanılır. 

1 Dakika 

_gid Google Analytics 

Ziyaretçilerin web 

sitesini nasıl 

kullandıklarına dair 

istatistiksel veriler 

üretmek için 

kullanılan bir kimliği 

kaydeder. 

1 Gün 

Dpr Facebook 

Ziyaretçinin 

Facebook ürünlerini 

maksimum verim 

ile kullanabilmesi 

için kullanılır. 

7 Gün 

Datr Facebook 

Datr çerezinin 

amacı, Facebook'a 

bağlanmak için 

kullanılan web 

tarayıcısını, oturum 

açmış kullanıcıdan 

bağımsız olarak 

belirlemektir. Bu 

çerez, Facebook’un 

güvenlik ve site 

bütünlüğü 

özelliklerinde 

önemli bir rol 

oynar. 

2 Yıl 

GPS youtube.com Coğrafi GPS 

konumuna göre 
1 Gün 



izlemeyi 

etkinleştirmek için 

mobil cihazlara 

benzersiz bir kimlik 

kaydeder. 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 

Bu çerez YouTube 

tarafından 

ayarlanır. Bir web 

sitesindeki 

katıştırılmış 

YouTube 

videolarının 

bilgilerini izlemek 

için kullanılır. 

6 Ay 

YSC youtube.com 

Kullanıcının 

YouTube'dan hangi 

videolarının 

gördüğü ile ilgili 

istatistikleri tutmak 

için benzersiz bir 

kimlik kaydeder. 

Oturum 

süresince 

remote_sid youtube.com 

YouTube'un 

benzersiz bir 

kullanıcı kimliği 

depolamasına izin 

verir. 

Oturum 

süresince 

 

Pazarlama çerezleri, web sayfamıza yaptığınız ziyareti, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve takip ettiğiniz 

bağlantılar dahil olmak üzere diğer web sitelerini, uygulamaları ve çevrimiçi hizmetleri izlememizi ve 

bu sayede web sitemizde size hedefli reklamlar göstermemizi sağlar.  

 

Ad Sağlayıcı Açıklama 
Veri Yaşam 

Döngüsü 

_IDE Google Analytics 

Doubleclick.net’ten gelen bu 

tanımlama bilgisi, son kullanıcının 

web sitesini nasıl kullandığı ve 

belirtilen web sitesini ziyaret 

etmeden önce son kullanıcının 

görmüş olabileceği reklamla ilgili 

bilgi içerir. 

1 Yıl 

NID Google Analytics 
Google Analytics'in bir parçası 

olan DoubleClick'ten gelen çerez. 

Bu kullanım, size Google'da 

1 Yıl 



özelleştirilmiş reklamlar 

gösterilmesine yardımcı 

olmaktadır. 

fr Facebook 

Facebook'un birincil reklam 

çerezidir ve reklamları 

yayınlamak, ölçmek ve alaka 

düzeylerini artırmak için kullanılır. 

90 Gün 

Sb Facebook 
Üyelik bilgilerinizin güvenliğinin 

sağlanabilmesi için kullanılır. 
2 Yıl 

id Doubleclick 

Ziyaretçinin profilini oluşturmak 

ve diğer sitelerde ilgi alanlarına 

dair reklamlar gösterebilmek için 

kullanılır. 

Oturum 

Süresince 

 

__Secure-3PSIDCC 

 

Google 

Kişiselleştirilmiş Google 

reklamlarını göstermek için web 

sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının 

bir profilini oluşturmak amacıyla 

kullanılır. 

1 Yıl 

 

__Secure-3PSID 

__Secure-3PAPISID 

 

Google 

Kişiselleştirilmiş Google 

reklamlarını göstermek için web 

sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının 

bir profilini oluşturmak amacıyla 

kullanılır.  

2 Yıl 

_gcl_au www.kalekilit.com.tr 

Reklamlama verimliliğinin 

artırılabilmesi amaçlarıyla 

kullanılır. 

3 Ay 

1P_JAR Google 

Ziyaretçinin profilini oluşturmak 

ve diğer sitelerde ilgi alanlarına 

dair reklamlar gösterebilmek için 

kullanılır. 

1 Ay 

ANID Google 

Ziyaretçinin ilgi alanlarına göre 

reklamlama yapabilmek için 

kullanılır. 

10 Yıl 

_fbp Facebook 

Facebook tarafından, üçüncü 

taraf reklam verenlerin gerçek 

zamanlı teklifleri gibi çeşitli 

reklam ürünlerini görüntülemek 

için kullanılır. 

 

3 Ay 

 

PREF youtube.com 

Ziyaretçinin YouTube videolarını 

farklı web sitelerinde nasıl 

kullandığına dair istatistikleri 

tutmak için Google tarafından 

2 Yıl 



kullanılan benzersiz bir kimlik 

kaydeder. 

 

3. Taraf firmaların Çerez Politikaları için daha detaylı bilgi aşağıdaki gibidir; 

• Google Analytics 

• Facebook 

• Youtube 
 

C. Çerezleri Nasıl Yönetirsiniz? 
 

Herhangi bir zamanda izin verdiğiniz çerezlerin kullanılmamasını sağlayabilirsiniz. İzin verdiğiniz 

çerezlerin silinmesi durumunda, web sayfamız sizden tekrar izin alıncaya kadar ilgili çerezleri 

kullanmayacaktır.  

Çerezleri nasıl sileceğinize yol göstermesi amacıyla yoğun kullanılan 5 tarayıcının kullanım detaylarının 

bulunduğu açıklamaları aşağıdaki listede bulabilirsiniz. 

o Microsoft Edge için Çerez Ayarları 
o Firefox için Çerez Ayarları 
o Chrome için Çerez Ayarları 
o Safari için Çerez Ayarları 
o Opera için Çerez Ayarları 

 

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için; 
www.allaboutcookies.org veya www.youronlinechoices.eu adreslerini ziyaret edebilirsiniz. 

 

D. Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz? 
 

Kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımız hakkında bilgi edinmek istemeniz veya bu kişisel bilgilere ilişkin 

talepleriniz olması durumunda, lütfen bizimle iletişime geçiniz. Talebinizi hızlıca değerlendirecek ve 

sizlere konuyla ilgili en kısa sürede destek olacağız. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi web 

sayfamızda yer alan “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu”’nda yer alan usul ve esaslar 

doğrultusunda, ilgili formu doldurarak; “kalekilitkalip@kale.hs03.kep.tr” KEP adresine, 

“kisiselveriler@kalekilit.com.tr” e-posta adresine; mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile 

yahut ilgili form ile “Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi NO:109F Vadi İstanbul 1E Ofis 

Sarıyer/İstanbul” adresine şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile 

taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu talebin niteliğine göre en kısa 

sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi hâlinde, Kale tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret 

alınacaktır. 

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=tr
https://www.facebook.com/policies/cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en_GB
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-za/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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