ÇEREZ POLİTİKASI

Bu Çerez Politikası (kısaca “Politika”) Türk Hahambaşılığı Vakfı (kısaca “Vakıf”) tarafından
yönetilmekte olan www.turkyahudileri.com (kısaca “Site”) internet sitesi için geçerli olup,
Site’nin bazı alanlarında çerezler kulanmaktayız. Çerezler, sizlerin Site’mizi ziyaretiniz
sırasında Politika’da açıklanan şekilde kullanılacaktır.
Vakıf olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak
faaliyet göstermeyi ilke olarak görmekteyiz ve bu bağlamda kişisel verilerinizin gizliliğine
önem vermekteyiz. Vakıf tarafından kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve ilgili kişilerin
hakları hususlarında daha ayrıntılı bilgiyi Aydınlatma metnimizde bulabilirsiniz.
Çerez Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar vasıtasıyla bilgisayarınıza, cep
telefonunuza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen veri barındıran küçük
metin dosyalarıdır. Çerezlerin temel işlevi, ziyaretçilerin ve onların site kullanımına yönelik
tercihlerini (örn. tercih edilen dil) hatırlamak ve internet sitesinin kullanımıyla ilgili kişisel veri
barındırmayan istatistiki bilgiler (örn. ziyaretçi sayısı) sunmasıdır.
Hangi Tür Çerezler Kullanıyoruz?
Geçici çerezler: Bu çerezler kullanıcıların ziyaretçilerini oturumlara ayırarak sitenin düzgün
bir şekilde çalışmasını sağlarlar. İnternet sitesi kapatıldığında tarayıcınızdan silinirler.
Kalıcı çerezler: Bu tür çerezler, kullanıcıların siteyi ziyaretinde yapmış olduğu tercihleri
hatırlamakta ve sitenin kullanımıyla ilgili anonim ve toplu istatistiki bilgi sağlaması amacıyla
kullanılırlar. Kalıcı çerezler saklanma süresi sona erene kadar veya kullanıcı tarayıcı
ayarlarından silene kadar tarayıcıda depolanır.
Birinci Taraf Çerezler: Site tarafından oluşturulmuş ve kullanılmakta olan çerezlerdir. Bu
çerezler geçici çerezler veya kalıcı çerezler olabilirler.
Üçüncü Taraf Çerezler: Site tarafından oluşturulmayan 3. Taraflarca sitemize yerleştirilmiş
olan çerezlerdir.
Çerezlerin Kullanım Amaçları
Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, sitenin amaçlanan şekilde düzgün olarak
çalışması ve ziyaretçilerin sitenin ana fonksiyonlarını kullanabilmeleri için mutlaka gerekli
olan çerezlerdir.
Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, istatistiksel anonim veriler (örn. ziyaretçi sayısı)
elde etmemizi sağlayıp, sitenin işleyişini değerlendirmemize ve geliştirmemize yarar. (Google
Analytics)

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, 3. Tarafların, ziyaretçilere reklam içerikleri de
dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmaları için kullanılmaktadır.
(Google Ads, DoubleClick)
Çerez Yönetimi
Tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri engelleyebilir ve/veya silebilirsiniz. Bu durumda site
amaçlanan fonksiyonlarını yerine getiremeyebilir ve sizlere düzgün bir biçimde hizmet
sunacak şekilde çalışmayabilir.
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İletişim
Vakıf çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Politika’sını değiştirme hakkını saklı tutar.
Politika’mız ile ilgili olarak soru, görüş ve önerilerinizi tjc@tjcomm.org adresinden bizlerle
paylaşabilirsiniz.

