ÇEREZ POLİTİKASI

https://www.defnehastanesi.com alan adlı Özel Defne Hastanesi’ne ait Websitesi’nde; ziyaretiniz esnasında sizlerin Website
gezinme deneyimlerinizi geliştirmek, sizlere belirli hizmetler sunmak ve gerek sizlerin veri güvenliğini gerekse Website’nin
güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli çerezler kullanılmaktadır. Bu Çerez Politikası’nın amacı, sizleri kullanılan bu çerezler ve
çerezlerin yönetimi ile ilgili bilgilendirmektir. Website’de kullanılan çerezlerin değişmesi halinde, bu Politika
güncellenmektedir.

Website’mizde kullanılan çerezlere ve bunları nasıl yöneteceğinize ilişkin açıklama yapmadan önce, sizleri çerezlerle ilgili genel
olarak bilgilendirmenin sağlıklı olacağını düşünüyoruz.

A.

Çerez Nedir, Neden Kullanılır?

Çerezler (İngilizce: Cookies), ziyaret edilen web sitelerin, web siteye eriştiğiniz cihaza gönderdiği ve daha sonra aynı siteye
girdiğinizde okuyarak gezinti deneyiminizi iyileştirmeyi ve web siteyi kişiselleştirmeyi amaçladıkları küçük boyutlu metin
dosyalarıdır. Site tercihleriniz, profil bilgileriniz, göz atma bilgileriniz gibi veriler; bu küçük metin dosyalarınca depolanır.
Kullanıldığı sitenin kullanıcı deneyimini artırmaya yarayan çerezler, cihazınıza herhangi bir zarar vermez.

B.

Çerez Türleri ve İşlevleri

Çerezler; Zorunlu Çerezler, Performans Çerezleri, İşlevsellik Çerezleri ve Hedefleme/Reklam Çerezleri olmak üzere türlerine
göre dört farklı kategoride değerlendirilebilir. Aşağıda bu dört kategorideki çerezler hakkında kısaca bilgi sunulmuş ve bu
çerezlerin kişisel veri toplayıp toplayamayacağı değerlendirilmiştir.

a.

Zorunlu Çerezler: Website’nin çalışabilmesi için gereken çerezlerdir. Genellikle, aynı oturum içerisindeki
önceki sayfalara ilişkin eylemleri deoplamaya yarayan çerez türüdür. Bu çerezler, kimliğinizi
belirleyebilecek şekilde tanımlama yapmamaktadır.

b.

Performans Çerezleri: Website ile girilen etkileşimlerin anlaşılmasına yarayan çerezlerdir. Websitede en
çok ziyaret edilen alanlar, Website’de geçirilen süre, karşılaşılan hatalar gibi etkileşimleri depolamaya
yarayan çerez türüdür. Bu çerezler, kimliğinizi belirleyebilecek şekilde tanımlama yapmamaktadır.

c.

İşlevsellik Çereleri: Ziyaretçinin Website’ye eriştiği ülke, kullanılan dil bilgisi gibi bilgileri depolayan
çerezlerdir. Ziyaretçinin kullanım tercihlerini depolamaya yarayan çerez türüdür. Bu çerezler, ziyaretçi
davranışlarına yönelik bilgileri anonim olarak toplayabildiği gibi, ziyaretçilerin kimliğini belirlemeye
yarayacak şekilde tanımlama da yapabilmektedir.

d.

Hedefleme / Reklam Çerezleri: Ziyaretçilerin ilgi alanlarına yönelik içerik sunabilmek amacıyla kullanılan
çerezlerdir. Ziyaretçilerin tercihlerini depolamaya yarayan çerez türüdür. Bu çerezler, ziyaretçilerin IP
adreslerini de depolayabildiğinden kişisel veri işleyebilmektedir.
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C.

1. Parti ve 3. Parti Çerezler

1. Parti çerezler, Çerez Politikası’nın ait olduğu web alanına ait çerezlerdir ve bu genelde zorunlu, performans veya işlevsellik
çerezleridir. Bu nedenle devre dışı bırakılmaları, websitenin bazı temel fonksiyonlarını etkileyebilir.

3. Parti çerezler ise, Çerez Politikası’nın ait olduğu web alanı adı dışında olan web sitelerine ait olan çerezlerdir. Bu çerezlerin
amacı sunulan bazı ilave özelliklerin web sitesine entegre edilmesini sağlamaktır.

D.

Website’de Kullanılan Çerezle

Aşağıda, https://www.defnehastanesi.com alan adlı Website’mizde kullanılan 1. Parti ve 3. Parti çerezleri bulabilmeniz
mümkündür.

a. Kullanılan 1. Parti Çerezler

Websitemizde 1. Parti çerez kullanılmamaktadır.

b. Kullanılan 3. Parti Çerezler

E.

Çerez Adı

Sağlayıcı

Çerez Türü

Saklandığı Süre

1p_jar

google

Hedefleme/Reklam

1 ay

Çerezlerin Yönetimi

Website’mizde kullanılan çerezleri, kullandığınız tarayıcının ayarlarına erişerek yönetebilmenizin mümkün olduğunu
hatırlatmak isteriz. Aşağıda, çeşitli tarayıcıların çerezlerin yönetilmesine ilişkin ayarlarına ulaşabileceğiniz bağlantıları
bulabilirsiniz.
•

Google Chrome

•

Mozilla Firefox

•

Opera

•

Safari

•

Internet Explorer
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