
 

 

 
 

KİSİSEL VERİ KORUMA YÖNETİM SİSTEMİ ÇEREZ POLİTİKASI 

 

Bu Çerez Politikası (“Politika”) Uludağ İçecek Türk A.Ş. ve Erbak-Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. tarafından 

yürütülen ve internet üzerinden erişilen ve kullanılan platformlar ve internet siteleri için geçerlidir. 

1. Çerezler (Tanımlama Bilgileri) 

Tanımlama Bilgileri ya da başka bir deyişle ‘Çerezler’ internet sitesinin düzgün biçimde çalışması, kullanıcı deneyiminin 

iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgi alanına uygun hale getirilmiş içerik ve reklam 

sunma, ziyaretçiler ve müşteriler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak ve 

trafik istatistikleri oluşturmak amacıyla bilgisayar, tablet veya telefon gibi cihazlara yerleştirilen küçük metin parçacıklarıdır. 

2. Çerezler ve Kullanımı 

Çerezlerin içeriği sunucu tarafında belirlenir ve site ziyaret edildiğinde kullanıcıların cihazlarına yerleştirilen tanımlama bilgileri 

sunucu tarafından kullanılabilir. Çerezler, web sitesine kullanıcının tekrar ziyaret ettiğini belirten internet kullanıcısının kimlik 

kartı olarak düşünülebilir. 

Çerezler, ‘oturum’ çerezleri ve ‘kalıcı’ çerezleri olarak iki grupta sınıflandırılır. Oturum çerezleri web sitesinden ayrılana kadar 

tutulan geçici çerezler olup kullanıcının sayfalar arasında gezdiği sırada web sitesi tarafından hatırlanarak kullanılan bilgileri 

içerir. Kalıcı çerezler kullanıcının web sitesinden ayrıldıktan sonra bile kullanıcının cihazında saklanan çerezlerdir. Bu tür 

çerezler web sitesinin kullanıcı tarafından tekrar ziyaret edilmesi halinde kullanıcının web sunucusu tarafından hatırlanmasını 

sağlar ve kullanıcıyı tanımlayıcı bilgileri içermez. 

Ayrıca çerezler işlevlerine göre de analitik 3. şahıs çerezleri, zorunlu çerezler, ticari çerezler olarak sınıflandırılabilir. Uludağ 

İçecek Türk A.Ş. ve Erbak-Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. olarak genellikle anonim nitelikte olan ve internet 

sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi, kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerden yararlanmasını sağlamak amacıyla 

çerezler kullanmakla birlikte niteliği gereği kullanıcı kişisel bilgilerini de barındırabilen analitik çerezler de kullanmaktadır. 

3. Internet Tarayıcısında Çerez Ayarlarını Düzenleme 

Birçok tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kabul etse de siz kabul etmek zorunda değilsiniz. Kullanıcılar web tarayıcıları 

ayarlarından çerezleri kaldırabilir. Bu ayarların yeri kullandığınız web tarayıcısına göre değişmektedir. Web tarayıcınızdaki 

"Yardım" komutlarını kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz. 

Uludağ İçecek Türk A.Ş. ve Erbak-Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. web sitesini kullanarak çerezlerin Politika 

kapsamında uyumlu olarak kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek 

istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda web sitemiz gerektiği gibi 

çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir. 

4. Birinci Taraf Çerezleri 

Birinci taraf çerezleri, genel olarak dil ve konum tercihlerini belirlemek veya temel site işlevselliğini sağlamak üzere 

kullanılan, www.uludagicecek.com.tr alanından düzenlenen çerezlerdir. 

5. Analitik Amaçlı Üçüncü Şahıs Çerezleri 

Ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sunmak için sayfa görüntüleme sayısını, ziyaret sayısını, sitemizde ziyaretçiler tarafından 

gerçekleştirilen farklı işlemleri, ziyaretçilerin coğrafi konumlarını ve ziyaretçilerin siteye dönüş sayısını ölçmekteyiz. 

 

 



 

6. Oturum Çerezleri 

Oturum çerezleri, web sitesi ziyaretiniz süresince sizi hatırlamak için kullanılan geçici çerezlerdir ve web tarayıcınızı 

kapattığınızda süreleri biter. 

7. Kalıcı Çerezler 

Kalıcı çerezler web sitesindeki tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcınızı kapattıktan veya bilgisayarınızı yeniden 

başlattıktan sonra dahi masaüstü veya mobil cihazınızda kalır. Ziyaretçi şablonları oluşturmak amacıyla kullanıcı davranışını 

analiz etmek ve böylece size ve web sitemizi ziyaret eden başkalarına yönelik web sitesi işlevlerimizi iyileştirebilmek için bu 

çerezleri kullanıyoruz. Bu çerezler, hedefe yönelik reklamlarla size hizmet verebilmemize ve site işlevlerinin ve reklamların 

etkinliğini ölçmemize imkân tanımaktadır. 

8. Üçüncü taraf çerezleri nasıl kullanılır? 

Web sitelerimizdeki işlevlerden bazıları için, örneğin YouTube uzantılı videoların veya buraya yönlendiren bağlantıların 

bulunduğu bir sayfayı ziyaret ettiğiniz durumlarda üçüncü taraf tedarikçiler kullanıyoruz. Bu videolar veya bağlantılar (ve 

üçüncü taraf tedarikçilerden gelen her türlü diğer içerik) üçüncü taraf çerezleri içerebilir, dolayısıyla çerez kullanımları 

hakkında bilgi edinmek için bu üçüncü taraf sağlayıcıların gizlilik politikalarına başvurmanızı öneririz. 

9. Çerezleri nasıl reddedebilir ve silebilirim? 

Web sitemizdeki çerez tercihlerine tıklayarak bir Uludağ İçecek Türk A.Ş. ve Erbak-Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. 

web sitesindeki ziyaretinize bağlı olarak ayarlanan tüm veya belirli çerez tiplerini reddetmeyi veya engellemeyi seçebilirsiniz. 

Tarayıcı ayarlarınızı değiştirmek suretiyle Uludağ İçecek Türk A.Ş. ve Erbak-Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. web 

sitelerine ve/veya üçüncü taraf tedarikçilerin web sitelerine dair tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Lütfen çoğu tarayıcının 

çerezleri otomatik olarak kabul ettiğini dikkate alın. Dolayısıyla çerezlerin kullanılmasını istemiyorsanız çerezleri aktif olarak 

silmeniz veya engellemeniz gerekebilir. Çerezlerin kullanımını reddetmeniz halinde web sitelerimizi kullanmaya devam 

edebilirsiniz fakat işlevlerden bazıları doğru çalışmayabilir. Ayrıca çerezlerin nasıl silineceği veya reddedileceği konusunda ve 

genel olarak çerezler hakkında bilgi için www.allaboutcookies.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Çerezlerden bazılarını 

veya hepsini silmeksizin veya reddetmeksizin web sitemizi kullanmakla silmediğiniz veya reddetmediğiniz bu çerezleri 

cihazınıza yerleştirebileceğimizi kabul etmektesiniz. 

 

Çerez Açıklama 
Çıkış Tercihi Bağlantısı / İlgili gizlilik 

politikası hakkında daha fazla bilgi 

Google Analytics 

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla medya 

kampanyalarımızın nasıl işe yaradığını ve web 

sitemizle nasıl etkileşime girdiğinizi anlamak için 

Google Analytics kullanıyoruz. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
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