
AYHAN GRUP GAYRİMENKUL İNŞ. GIDA SAN. TİC A.Ş. (FİX GROSS) 

Web Sitesi Çerez Politikası 

 

Ayhan Grup Gayrimenkul İnş. Gıda San. Tic. A.Ş. (Fix Gross) olarak sizleri web sitemizde 
kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları ve yönetilmesi 
hakkında bilgilendirmek isteriz. 

Web sitemizi kişisel herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz 
hakkında bilgi alabilirisiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için bazı çerezler 
kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve 
işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir. 

Çerez Nedir? 

Çerez, bir web sitesinin tarayıcınızdan, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklamasını 
istediği küçük bir veri parçasıdır. Çerez, web sitesinin eylemlerinizi veya tercihlerinizin 
hatırlamasına imkân verir. Böylece size daha iyi bir kullanım deneyimi sunulabilmektedir. 

Çoğu web tarayıcısı çerezleri destekler ve kullanıcılar tarayıcılarını belirli türlerde çerezleri veya 
özel çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirler. Bunun yanı sıra kullanıcılar diledikleri zaman 
çerezleri silebilirler. 

Ne Tip Çerez Vardır? 

Web siteleri tarafından kullanılan çerezler farklı tiplerde olabilir. Ana çerez kategorileri şu 
şekildedir: 

Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Bu çerezler güvenlik 
ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda 
kullanılmaz. 

İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler: Web sitesini ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini 
hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size 
özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller. 

Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler: Web sitesinin geliştirilmesine yardımcı olan 
çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği 
gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır. 

Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Bu çerezler web sitesinde veya site haricindeki mecralarda 
ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yapılan ortaklar ile kullanıcıya kişiselleştirilmiş 
reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır. 

Hangi Tip Çerezleri Ne Amaçla Kullanıyoruz? 

Web Sitemizde: 

Sitemizin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla Zorunlu Çerezler 
kullanıyoruz. Bu çerezler ile Sitemizin doğru şekilde görüntülenmesini sağlıyoruz. 

 



Çerezleri nasıl yönetebilirsiniz? 

Çerezler sadece Internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, 
bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi 
toplamamaktadır. Çerezlerin bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklanmasını istemiyorsanız 
tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. 
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