
Çerez dosyaları 

 

Web sitemizin performansını artırmak için çerezler kullanıyoruz. 

 

Çerezler nedir? 

Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaret ettiğinde bilgisayarına (veya mobil cihazına) gönderilen 

küçük metin dosyalarıdır. Siteyi bir sonraki ziyaretinde seni (cihazını) tanımamıza yardımcı 

olur;  Formları kolayca seninle ilgili veriler ile doldurur ve sitede yaptığın önceki hareketlere 

dayalı olarak sana belirli bir içerik önerir. Çerez terimi, bu şekilde bilgi toplayan tüm 

dosyaları ifade etmek için kullanılır. 

 

Bazı çerezler kişisel bilgiler içerir, ancak çoğu çerezler kişisel olarak seni tanımlayan bilgileri 

toplamaz, bunun yerine konum, coğrafi bölge gibi daha genel bilgiler toplar.() 

 

quiz.atomforyou.com sitesi hangi çerezleri kullanır (tüm dillerde)? 

 

Genel anlamda, çerezlerimiz üç farklı işlevi yerine getirir: 

 

Operasyonel çerezler 

Bu tür çerezler, web sitemizi nasıl kullandığını analiz etmek ve göstergelerimizi ona göre 

belirlemek için kullanılır. Bu, daha popüler sayfalara yüksek kalitede erişim sağlamamıza 

olanak tanır. 

 

Fonksiyonel çerezler 

Bu tür çerezler, web sitemizi nasıl kullandığını analiz etmek ve göstergelerimizi ona göre 

belirlemek için kullanılır. Bu, daha popüler sayfalara yüksek kalitede erişim sağlamamıza 

olanak tanır. 

 

Fonksiyonel çerezler 

Bu çerezler, kullanıcı tercihlerini hatırlamak için kullanılır. Örneğin, çeşitli anket formlarını 

doldurup tercihlerini kaydettiğin durumlarda zamandan tasarruf etmene yardımcı olurlar.  

 

Diğer çerezler 
İstatistik toplamak, sitedeki trafiği izlemek, sitenin işlevselliğini geliştirmek ve bot (robot) 

kullanımını tespit etmek için belirli çerezler kullanılır. İstatistikleri «Yandex. Metrika» ve 

Google Analytics üzerinden topluyoruz. 

 

Daha fazla bilgi 

Çerezler bazen reklam verenler tarafından kullanıcıların tercihlerine göre reklam sunmak için 

kullanılır. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden birinde ikamet ediyorsan ve çerezlerin bu 

amaçlarla nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bunları iptal etmek 

istiyorsan, lütfen www.youronlinechoices.eu adresini ziyaret et. Çerezlerin kullanımını devre 

dışı bırakmayı seçersen, sitelerin bazı alanlarının alıştığınız şekilde çalışmayabileceğini lütfen 

unutma. 

 

Tüzel kişilerin çerezleri nasıl kullanabileceği hakkında daha fazla bilgi için bkz. 

www.allaboutcookies.org.  

 

Tüzel kişilerin çerezleri nasıl kullanabileceği hakkında daha fazla bilgi için bkz. 

www.allaboutcookies.org.  

 

Çerezlerin kullanımıyla ilgili soruların varsa, lütfen e-posta yoluyla yetkilimiz ile iletişime 

geç.  e-mail: info@atomforyou.com 
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