ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI
İşbu Çerez (Cookie) Politikası, GastroClub’ın web sitesinde (https://www.gastroclub.com.tr),
mobil sitesinde ve mobil uygulamasında kullanılmakta olan çerez (cookie) çeşitlerini, çerez
kategorilerini, kullanım şekillerini, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceği hususunda
tarafınızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
GastroClub; “çerezler” yoluyla, üyelerin/ziyaretçilerin GastroClub hizmetlerinden ilgi ve
ihtiyaçları doğrultusunda daha verimli bir şekilde faydalanmaları, daha iyi bir deneyim
sunulması, Üyelere özel tanıtım yapılması, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunulması,
Üyelerin tercihlerinin/önceliklerinin belirlenmesi, sunduğu hizmetlerin geliştilrmesi
amaçlarıyla GastroClub’ın web sitesi, mobil uygulaması, mobil sitesi üzerinden gezinme
bilgilerini, kullanım geçmişini izlemek, üye/ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek
amacıyla üyelerin ve/veya ziyaretçilerin verilerini gizlilik ve kişisel verilerinin korunması
haklarını gözeterek toplayabilir, işleyebilir, üçüncü kişilerle paylaşılabilir ve saklayabilir.
Toplanan verilerinizle ilgili yasal yükümlülük sınırlarına ilişkin düzenlemelere,
www.gastroclub.com.tr/kvkk.htm adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.
Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece Web Siteleri’nde Çerez kullanımını
peşinen kabul ettiğiniz varsayılacaktır.
ÇEREZ TANIMI VE GASTROCLUB’IN ÇEREZ KULLANMASINDAKİ AMAÇLARI
VE KULLANDIĞI ÇEREZ TÜRLERİ
TANIM:
Çerezler İnternet sitesinden gönderilmiş, Üyenin ve/veya ziyaretçilerin ağ tarayıcısına kayıt
edilmiş küçük veri parçalarıdır. Kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit
diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve
sayılardan oluşan bir dosyadır. Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla
birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilecektir.
Üye gelecekte aynı internet sitesine göz attığında, çerez; İnternet sitesini Üyenin önceki
faaliyeti ile ilgili bilgilendirir. Çerezler bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermemekte ve
bazıları altı ay gibi belirli bir süreden sonra otomatik olarak silinmektedir. 6 ay dışında olanlar
ise 540 gün süre zarfında silinmektedir.
AMAÇ:
Web ve mobil site ile mobil uygulamanın işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla
tarafınıza sunulan hizmetleri geliştirmek, iyileştirmek ve Web Siteleri üzerinden yeni özellikler
sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, Üyelerin/Ziyaretçilerin
ve GastroClub’ın hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak Web sitesine nereden ve
hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği
görüntülediğiniz ve ziyaretinizin tarihi, saati, süresi, izlenen sayfalar, web sitesini ziyaret
etmeden hemen önceki veya sonraki ziyaret edilmiş olan siteler gibi web sitesini/mobil
uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil
uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek, analiz yapmak, istatistik çıkarmak
amacıyla çerezler kullanılmaktadır.

GASTROCLUB’IN KULLANDIĞI ÇEREZ TÜRLERİ:
GastroClub, web ve mobil sitesinde ve mobil uygulamasında kullanılan çerezleri iki ana başlık
olarak düşünmek gerekmektedir; “Birinci Taraf Çerezler” yani kendi web ve mobil sitesi ile
mobil uygulaması içinde kullanılan çerezler ile reklam ve hedefleme amaçlı üçüncü taraf web
sitlerinde kullanılan “Üçüncü Taraf Çerezler”.
A. BİRİNCİ TARAF ÇEREZLER
1. Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri yalnızca bir web sitesinde gezinirken kullanılır.
Bunlar rastgele erişimli bellekte saklanır ve hiçbir zaman sabit sürücüye yazılmaz.
Oturum sona erdiğinde bu tip çerezler otomatik olarak silinir. Bunlar aynı zamanda
tarayıcıdaki "geri" tuşunun veya üçüncü taraf anonimleştirici eklentilerinin çalışmasına
yardım eder. Bu eklentiler, belirli tarayıcıların çalışması için tasarlanmıştır ve kullanıcı
gizliliğini korumaya yardım ederler.
2. Kalıcı Çerezler: İlk ziyaretinizde web sitesi varsayılan modda sunulur. Kalıcı çerezler
sayesinde, Web Siteleri’ni aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda,
cihazınızda Web Siteleri tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir;
var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik, bu
doğrultuda belirlenir ve böylelikle tarafınıza daha iyi bir hizmet sunulur.
Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla
kullandığınız cihazda depolanır. Örneğin; kullanıcıların site parolalarını ezberlemek
zorunda kalmaması için oturum açma bilgilerinin hatırlanması, kullanıcının hangi adla
oturum açtığının hatırlanması, dil seçimi, tema seçimi, menü tercihleri, yer imleri veya
sık kullanılanlar, vb. bilgilerin hatırlanması.
Bu çerez tipleri ise çerez yönetimi ile çerez kullanımına son vermediğiniz sürece
sonsuza kadar kalabilir ancak birçoğunun bir son kullanma tarihi mevcuttur. Son
kullanma tarihi geldiğinde ise çerezler otomatik olarak kaldırılırlar.
Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddettiğiniz takdirde, web ve mobil siteyi ve
mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil
uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz
sınırlı olabilir. GastroClub, bu hallerde erişimin sınırsız olacağını taahhüt etmemektedir.
GastroClub’ın web ve mobil sitelerinin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan
Çerezler söz konusudur. Bu Çerezler, web ve mobil sitelerinin düzgün şekilde çalışması için
mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu Çerezler’e, sistemin yönetilebilmesi ve sahte işlemlerin
önlenmesi için ihtiyaç vardır ve söz konusu Çerezler’in engellenmesi halinde Web Siteleri
çalışamayacaktır. Zorunlu olan bu çerezler;
(i) İşlev Çerezleri: Bu Çerezler tarafınıza daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi

yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin; önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web
Siteleri üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini
yerine getirmektedir.
(ii) Analiz/Performans Çerezleri: Bu Çerezler, Web Siteleri'nin işleyişinizi analiz edip

anlamımızı sağlayan ve sizinle etkilişime geçerek Web Siteleri'ni geliştirebilmemizi
sağlamaktadır.
(iii) Hedefleme/Reklam Çerezleri:Bu Çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak
üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır.
GastroClub web ve mobil sitesinde, mobil uygulamasında farklı amaçlar için bu çerezleri
kullanabilir. Kullanım amaçlarına göre Çerezler alt kategorilere ayrılmaktadır.
1. Kişiselleştirme Çerezleri (“Customization Cookies”): Ziyaretçiler’in tercihlerini farklı
web sitelerinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.
(Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması)
2. Analitik Çerezler (“Analytical Cookies”): Analitik Çerezler; web ve mobil sitelerinin
ziyaret edenlerin sayıları, web ve mobil sitelerinde görüntülenen sayfaların tespiti,
ziyaret saatleri, web ve mobil site sayfalarının kaydırma hareketleri gibi analitik
sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.
3. Teknik Çerezler: (“Technical Cookies”): Teknik Çerezler ile web ve mobil sitelerinin
çalışması sağlanmakta, web ve mobil sitelerinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit
edilmektedir.
4. Otantikasyon Çerezleri (“Authentication Cookies”): Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak
web ve mobil sitelerine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, Ziyaretçi’nin
web ve mobil sitelerinde ziyaret ettiği her bir sayfada web ve/veya mobil sitenin
kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi
önlenir.
5. Flash Çerezleri (“Flash Cookies”): Web ve mobil sitelerinde yer alan görüntü veya ses
içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.
B. ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER
GastroClub hedef kitlesini genişletmek, daha çok üyeye ulaşmak için üçüncü taraf web
sitelerine reklam verebilir. Üçüncü taraf web sitelerinde ilginizi çekebileceğini
düşündüğü reklamları size sunabilmek için reklam veya hedefleme çerezlerini devreye
sokmak amacıyla üçüncü taraf çerezleri kullanabilir. (Facebook’da reklam verilmesi bu
duruma örnek olarak verilebilir.)
Bu reklamları sunarken, sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü
taraf çerezi yerleştirilebilir. Bazı üçüncü tarafların da cihazınıza Çerez yerleştirip erişim
sağlamasına izin verilmektedir. Bu Çerez kullanımları, ilgili üçüncü şahısların kendi
gizlilik politikalarına tabidir. Web Sitesi'nde kullanılan bu tarz Çerezler, aşağıdaki gibi
olup, aşağıda yer verilen üçüncü şahıs reklam platformlarının bir reklam ölçümleme
kodları bulunmaktadır. Bu kodlar aracılığıyla Web Sitesi’ni ziyaret eden
Ziyaretçilerimizi pazarlama listelerinde tutarak kendilerine özel olarak hedefleme
yapabilmekteyiz.
Google Ads

Google Analytics

Google Ads Çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret
edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/
Google Analytics Çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için şu adresi
ziyaretedebilirsiniz:
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Facebook

Facebook Çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret
edebilirsiniz: https://tr-tr.facebook.com/policies/cookies/
Facebook özel hedef kitleler (facebook custom audience) koşulları için ilgili
web sitesi adresini
(https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_),
Facebook Gizlilik İlkeleri
için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret
edebilirsiniz.

MOBİL UYGULAMADA ÇEREZ KULLANIMI
GastroClub, Mobil uygulamada çerez yerine, Google Analytics’i ( Google Analytics Software
Development Kit/ Yazılım Geliştirme Kiti) ziyaretçilerin mobil uygulamayı nasıl
kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır.Bu analizden elde
edilen bilgileri “mobil bilgi” olarak adlandırmak mümkündür.
Mobil bilgiler, kullanıcının cihazında muhafaza edilir ve GastroClub uygulaması tarafından
erişilebilir. Mobil uygulamada girdiğiniz bilgilerin hatırlanmasını istemiyorsanız cihazınızda
“tüm parolaları” unut, vb. sekmelerden mobil bilgilerin muhafaza edilmesine engel
olabilirsiniz.
ÇEREZ YÖNETİMİ VE SONLANDIRMA
* Bazı çerezler oturumunuzu kapatmanız ile birlikte sabit sürücünüzden otomatik olarak silinen
çerezlerdir.
İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi
edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:
Google Chrome: “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak,
“Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.
İnternet Explorer: “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin
ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.
Mozilla Firefox: “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik
ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.
Diğer browserlar için ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik”
Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.
Yukarıdaki seçenekler dışında; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi
için: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ veya "Privacy Badger" uygulamasını
kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

