Çerez Politikası
Nakkaş Prodüksiyon Yapım ve Pazarlama Ticaret Ltd. Şti. (NAKKAŞ) tarafından içeriği sağlanan
internet siteleri ve mobil platformlar, masaüstü ve/veya mobil uygulamalar, üçüncü kişi yazılımlar ve
bunlarla sınırlı olmamak üzere internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan tüm platformlar için
geçerlidir.
Çerezler (Cookies), internet sitelerini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (tablet,
telefon vb.) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir. İnternet sitelerini ziyaret ettiğinizde
kullandığınız cihaza otomatik olarak indirilir. Sitemizde yer alan çerezler de bu şekilde çalışırlar.
Sitelerimizdeki çerezler, internet sitelerimizi ziyaretiniz sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim
sunmak, hizmet ve ürünlerimizi geliştirmek, ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını öğrenmek ve
sitelerimizi ziyaretiniz esnasındaki deneyiminizi mükemmelleştirmek için kullanılır.
Çerezlerin Türleri:
1. Oturum Çerezleri: Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani kalıcı değillerdir.
Güvenlik amacıyla ve ziyaretinizin sürekliliğini sağlamak gibi maksadıyla kullanırlar.
2. Kalıcı Çerezler: Tarafınızdan silinene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler
bilgilerinizi (Üye adınız vs.) ve sitelerimizi ziyaretiniz esnasındaki seçimlerinizi bir sonraki
ziyaretinizde internet sitemizin hatırlanmasına yardımcı olurlar.
3. Birinci ve Üçüncü Kişi Çerezler: Birinci kişi çerezler sitelerimiz tarafından kullanılan çerezlerdir.
Üçüncü kişi çerezler ise sitelerimiz haricinde (Google, alexa vs.) bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.
Bu ana çerez türleri içerisinde ise şu çerezler türleri de bulunmaktadır.

● Zorunlu Çerezler: Yardımcı akademi internet sitemiz sorunsuz şekilde çalışabilmesi için,
özelliklerinin doğru şekilde sunulabilmesi için kurulan çerezlerdir.
● İşlevsel ve Analitik Çerezler: Sitemizi ziyaretiniz esnasında yaptığınız tercihlerin hatırlanması için ve
sitemizdeki gezinme deneyiminizi geliştirmemizi sağlayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın
daha fazla ziyaret edildiğini, hangi içeriklerimizin daha çok görüntülendiğini izlememizi sağlayan,
sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet ve içerik oluşturmamızı sağlayan analitik
çerezler kullanılmaktadır. Bu özellikteki çerezler de anonimdir.
Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci kişi olanlar haricinde kullanılan çerezler:

● Google Analytics: Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır.
İnternet sitesini kullanmanızla ilgili bilgiler be IP adresiniz tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve
tüm bu bilgiler Google tarafından kaydedilerek tarafımıza gizlilik hükümler kapsamında iletilir.
● Facebook Dönüşüm Takibi: Facebook dönüşümlerini takip etmemizi ve bu doğrultuda internet
sitelerimizin verimliliğini arttırmamızı, güncellememizi, internet sitelerimizi ziyaret eden kişilerden özel
hedef kitleleri oluşturmamızı sağlayan ve Facebook tarafından sunulan hedef kitle reklam çerezleridir.
Çoğu tarayıcı (Explorer, Firefox vs.) çerezleri otomatik olarak kabul eder fakat isterseniz çerezleri

tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek devre dışı bırakabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bıraktığınız takdirde
sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayabileceğini, sitelerimizin
kişiselleştirilemeyeceğini ve deneyiminize göre özelleştirilemeyeceğini hatırlatmak isteriz.
Tüm tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerindeki çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır.
Çerezleri nasıl yönetebileceğinizle ilgili daha fazla bilgi için aşağıda verilen ve tarayıcı üreticilerine ait
özel adresleri ziyaret edebilirsiniz:

● Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
● Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/t5/forums/searchpage/tab/message?filter=location&location=category%3Atr
&q=&C3&A7erez
● İnternet Explorer
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
● Opera
https://help.opera.com/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies
● Opera Mobil
https://www.opera.com/tr/help/mobile/android#privacy
● Safari Bilgisayar
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=tr_TR
● Safari Mobil
https://support.apple.com/tr-tr/HT201265
● Android Tarayıcı (Mobil)
https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=1-636244844552607258231308964&hl=tr&rd=1

