
İNTERNET SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI 

 
İşbu politika MEFA ENERJİ A.Ş. tarafından web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım 

amaçları ve bu çerezlerin yönetilmesi hakkında bilgilendirmek amaçlarıyla hazırlanmıştır.  

 

Çerez (cookie) nedir? 

Çerez, ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan 

küçük metin dosyalarıdır.  

 

Çerezler, internet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri 

geliştirmek, İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan 

özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, İnternet sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari 

güvenliğinin teminini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. 

 

Çerezlerin Türleri ve Kullanım Amaçları 

Geçerlilik sürelerine göre çerezler, seans ve kalıcı olarak ikiye ayrılır. Seans çerezleri, tarama seansının sonunda 

otomatik olarak hemen silinmekte, kalıcı çerezler ise İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz 

durumunda, size iletilecek içeriğin belirlenmesini sağlayarak sizlere daha iyi bir hizmet sunmamıza yardımcı 

olmaktadır.  

  

 

 

Zorunlu Çerezler 

Web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Zorunlu 

çerezler internet sitesi performansı bakımından gerekli olup 

kullanıcının onayına tabi değillerdir. Bu çerezler güvenlik ve 

doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup herhangi bir pazarlama 

amacı doğrultusunda kullanılmaz. 

 

Performans ve 

Analiz İçin 

Gerekli Olan 

Çerezler 

Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür 

çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin 

gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların 

tespitinde kullanılır. 

 

Oturum 

Çerezleri 

Oturum çerezleri internet sitemizi ziyaretiniz esnasında kullanılır ve bu 

çerezler geçicidir, tarayıcınızı kapattıktan sonra silinir. 

 

Çerezler nasıl toplanır ve nasıl kontrol edilir?  

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği 

zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.  

Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez 

kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Ancak çerez kullanımının iptal edilmesi halinde, birtakım 

hizmet ve özelliklerden faydalanılması mümkün olmayabilir.  

İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan 

tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne 

bakabilirsiniz.  

 

 

 

Gizlilik politikası 

Başta şirket vizyonumuz olmak üzere, gizliliğiniz bizim için önemli ve güvenliğinizi korumak temel 

prensibimizdir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz sistem ve internet 

altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.  

 

http://wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

