
SABANCI VAKFI ÇEREZ (COOKİE) POLİTİKASI 

İşbu Çerez Politikası, Hacı Ömer Sabancı Vakfı’na (“Sabancı Vakfı”) ait tüm web 

siteleri için geçerlidir. 

Çerezler nedir? 

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayar, 

tablet, mobil cihaz vb. cihazlarınızda depolanan, ufak boyutlarda bilgiler içeren metin 

dosyalarıdır. Çerezler, bu bilgileri tekrar kaynak web sitesine veya çerezleri “tanıyan” 

bir başka web sitesine gönderirler. 

Neden çerezleri kullanıyoruz? 

Web sitelerimizi ziyaretiniz esnasında kullanıcı deneyiminizi en üst seviyeye çekmek, 

tercihlerinize en uygun kişiselleştirilmiş içerikleri size sunmak, kendi performansımızı 

takip etmek, web sitemizi ziyaretiniz esnasında güvenliğinizi ve gizliliği sağlamak 

dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, çeşitli amaçlar için çerezleri 

kullanıyoruz. 

Sabancı Vakfı hangi çerezleri kullanmaktadır? 

Sabancı Vakfı web sitelerinde kullanılan hedefleme çerezleri, tarayıcı 

alışkanlıklarınızla ilgili bilgi toplar, bir web sitesini ziyaret ettiğinizi hatırlar ve bu bilgiyi 

diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşır. Bu şekilde, size ve ilgi alanıza giren içeriklerim 

size ulaşmasını sağlar. Her ne kadar bu çerezler sizin diğer web sitelerine yapmış 

olduğunuz ziyaretleri takip edebilse de, toplanan veriler ile sizin profiliniz arasında 

bağlantı kurulmadığından genellikle sizin gerçekte kim olduğunuzu tespit edemezler. 

Bu çerezler olmadan, size ve ilgi alanlarınıza giren daha az içerikle karşılaşırsınız. 

Google Analytics, kullanıcı davranışları veya site performansının takip edilmesi gibi 

konularda destek alabilmek için, Sabancı Vakfı, “Hedefleme çerezi” olarak 

halihazırda Google Adwords kullanmaktadır. Google Adwords ile ilgili daha fazla bilgi 

için https://www.google.com/policies/privacy adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

https://www.google.com/policies/privacy


Çerezleri nasıl yönetebilir ve silebilirim? 

Genellikle internet tarayıcıları, çerezlerin kullanımına doğrudan izin verilmiş şekilde 

ayarlanmıştır. İnternet tarayıcınızın ayarları üzerinden çerezleri sınırlayabilir, 

engelleyebilir, silebilir veya cihazınıza çerez gönderildiğinden uyarı alacak şekilde 

ayarlayabilirsiniz. Farklı internet tarayıcıları için, farklı yöntemler kullanılması 

gerekebilir, bu konuda detaylı bilgiyi internet tarayıcınızın “Yardım” bölümünden 

öğrenebilirsiniz. Sabancı Vakfı’na ait web sitelerine farklı cihazlar üzerinden 

erişiyorsanız, her bir cihaz için internet tarayıcınızın “çerez ayarlarının” tercihlerinize 

uygun olarak düzenlendiğinden emin olmanız gerekmektedir. Bir veya daha fazla 

çerez kategorisi engellemeniz halinde, mevcut çerezler ile bilgi toplamaya devam 

edebiliriz, ancak engellenen çerezlerin kullanımına derhal son verilecektir. 

Kullanıcı anlaşması 

Web sitemizi kullanmaya devam ederek, cihazınıza çerezlerin yerleştirilmesini kabul 

etmektesiniz. Çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesini istemiyorsanız, lütfen internet 

tarayıcınızın ayarlarını tercihlerinize göre düzenleyin. Çerezleri almamayı tercih 

etmeniz halinde, Sabancı Vakfı’na ait web sitelerindeki tüm alanlara ve içeriğe 

erişebileceğinizi, web sitelerimizde sunulan tüm hizmetlerden yararlanabileceğinizi 

garanti etmez. Çerezlerin kaldırılması veya silinmesi, kullanıcı deneyiminizi olumsuz 

yönde etkileyebilir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak ve bizimle iletişime 

geçmek için info@sabancivakfi.org adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
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