
ÇEREZ POLİTİKASI 
 

 
1-KONU       : Sürücü A.Ş. firmasında Kişisel Verileri Koruma Sistemi Dahilinde Sürücü A.Ş. resmi internet sitesi 
surucu.com.tr çerezleri hakkında 
  
2-POLİTİKA : Sürücü A.Ş  firması resmi internet sitesinde çerezlerin oluşturulması ve yönetilmesidir. 
 
3-SORUMLULUK 
  
Sürücü Yönetim Sistemleri ve Kişisel Verileri Koruma Modeli’nde belirtilmiştir. 
 
4-POLİTİKA DETAYI 
 
4.1. Geçerli kanunlar uyarınca fonksiyonel çerezler, analiz çerezleri ve üçüncü taraf seçenekleri ile 
ilgili diğer çerezler, ilk olarak Sürücü A.Ş. İnternet Sitesi sitemizde, aşağıda veya çerez 
bildiriminde gösterilen Çerez Bilgileri Mesajındaki ilgili düğmeye tıklayarak izin verdiyseniz 
yalnızca Sürücü A.Ş. İnternet Sitesi sitemiz aracılığıyla yerleştirilecektir. 

4.2. Çerezlere izin vermeyi seçtiğinizde Çerez Bilgi Mesajı ekrandan kaybolacaktır, ancak belirli 
aralıklarla tekrar görüntülenebilir. Ayrıca, çerez ayarlarınızı değiştirmek ve belirlemek 
istediğinizde bu bölüme geri gelerek aşağıdaki düğmeleri kullanarak gerekli ayarları yapabilirsiniz. 
Ayarları nasıl yapabileceğiniz Çerez ve Ön Bellek Temizleme Talimatı’nda anlatılmaktadır. 

4.3. Fonksiyonel çerezleri, analiz çerezlerini veya üçüncü taraf çerezlerini devre dışı bırakmanız 
durumunda, bizim ve üçüncü tarafların çevrimiçi deneyiminizi geliştirme ve size kişisel bilgi ve 
hizmetler sunma kapasitemizin sınırlanacağını lütfen unutmayın 

4.3.1. Mutlak gerekli çerezler : 
Mutlak gerekli çerezler Sürücü A.Ş. İnternet Sitesi sitesinde gezinmenize ve özelliklerini 
kullanmanıza olanak sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler olmadan en düşük yoğunluklu sunucuya 
yönlendirme veya istek listenizin hatırlanması gibi bazı özellikler kullanılamaz. 4 (Dört) çeşit çerez 
bulunmaktadır; 

4.3.2. Fonksiyonel çerezler : 
Fonksiyonel çerezler yaptığınız seçimleri hatırlar ve Sürücü A.Ş. İnternet Sitesini ihtiyaçlarınıza 
uygun olarak geliştirebilmemize olanak sağlar. Örneğin, mobil siteye yerleştirilen çerez hangi 
bölümden geldiğinizi hatırlar ve bu sayede bir sonraki ziyaretinizde aynı bölüme dönmenizi 
sağlar. Çerezleri aynı zamanda kategori / bölüm tercihlerinizi kaydetmek için kullanır. 

4.3.3. Analiz çerezleri : 
SÜRÜCÜ A.Ş. İnternet Sitesindeki analiz çerezlerini kurum içi amaçlarımız doğrultusunda 
kullanırız ve bu çerezler size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamamıza yardımcı olur. Analiz 
çerezleri tarafından toplanan bilgiler, ziyaretçilerimizin SÜRÜCÜ A.Ş. İnternet Sitesini nasıl 
kullandıklarını anlamamıza yardımcı olarak size içerikleri sunma şeklimizi geliştirmemizi sağlar. 
Bu çerezler ayrıca SÜRÜCÜ A.Ş. ana sayfası gibi belirli sayfalar için farklı tasarım fikirlerini test 
etmemize olanak sağlar. Analiz amaçları ve sürekli gelişim doğrultusunda, Google Analytics 
hizmetini kullanmaktayız. Bu hizmet sağlayıcısı (Google Inc.) SÜRÜCÜ A.Ş. etki alanlarında 
(örneğin www.domainadi.com) birinci taraf çerezleri olarak sunulan analiz çerezleri 
yerleştirmektedirler. 



4.3.4. Üçüncü taraf çerezleri : 
Bu çerezler Sürücü A.Ş. İnternet Sitemize üçüncü taraflarca yerleştirilen ve okunan üçüncü taraf 
seçenekleriyle ilgili olan çerezlerdir. Üçüncü taraflarca yerleştirilmiş çerezler SÜRÜCÜ A.Ş. 
tarafından kullanılmaz ve okunmaz, sadece ilgili üçüncü tarafça kullanılır. Bu çerezler, bu 
çerezlerin kullanımıyla elde edilen veriler ve kullanım amaçları üzerinde sınırlı bilgimiz ve 
kontrolümüz bulunmaktadır. Üçüncü taraf çerezler fonksiyonel, mutlak gerekli ve analiz çerezleri 
içerebilir. Üçüncü taraflar, elde edilen bilgileri kendi amaçları doğrultusunda kullanabilirler. Elde 
edilen bilgilere ilgili üçüncü taraf seçeneklerini nasıl kullandığınız gibi bilgiler (diğer bilgilerle 
birlikte) dahil olabilir ve ilgili üçüncü tarafın kullanıcılarını tanımlamasına olanak sağlayabilir. 

4.4. SÜRÜCÜ A.Ş. ve bağlı şirketlerin Sürücü A.Ş. İnternet Sitesi sitesinde bulunan belirli bir 
çerez kategorisini almak istemiyorsanız gerekli ayarları yapabilirsiniz. Aynı tarayıcıdan 
yapacağınız bir sonraki Sürücü A.Ş. İnternet Sitesi sitesi ziyaretinde seçimlerinizi 
hatırlayabilmemiz için bir çerez kullanmamız gerekir. 

4.5. Tercih ettiğiniz ayarların kullandığınız farklı cihazlar ve tarayıcılar arasında paylaşılması 
teknik olarak mümkün olmadığından kullandığınız her tarayıcıda gerekli ayar değişikliklerini 
yapmanız gerekmektedir. Tercihlerinizle ilgili olarak gerekli tüm çabayı sarf ettiğimizden emin 
olabilirsiniz. Bununla birlikte, tüm çerezlerin yakalanmaması olasılığı mevcuttur. Bu durum sizin 
için bir sorun teşkil ediyorsa tarayıcınızı kullanarak çerez ayarlarınızı değiştirmenizi öneririz. Bu 
işlemi gerçekleştirmek için gerekli olan bilgilere ulaşmak amacıyla tarayıcınızdaki “Yardım” 
fonksiyonuna tıklayın. 

4.6. Çerez ayarlarınızın değiştirilmesinin mutlak gerekli çerezleri ve bu Sürücü A.Ş. İnternet Sitesi 
sitesinin kullanımını etkileyebileceğini lütfen unutmayın. Sonuç olarak, Sürücü A.Ş. İnternet Sitesi 
sitesinin veya seçeneklerin bir kısmı çerezler devre dışı bırakıldığında doğru çalışmayabilir. Diğer 
bir seçenek, tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezler yerleştirildiğinde size uyarı verilmesini 
sağlamaktır. Çerez yönetimi hakkında daha fazla bilgiye All About Cookies Sürücü A.Ş. İnternet 
Sitesi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme amaçlı bu Sürücü A.Ş. İnternet Sitesi sitesinin 
bizimle hiçbir şekilde bağlantılı olmadığını ve üzerinde herhangi bir etkimiz olmadığını lütfen 
unutmayın. 

4.7. Bu çerezlere izin verilmemesinin YouTube gibi 3. taraf video sağlayıcılarını izleme 
seçeneklerini veya Sürücü A.Ş. İnternet Sitesi sitemizden Facebook ve Google+ gibi sosyal 
medya platformlarında içerik paylaşımına yönelik kolay araçları devre dışı bırakacağını lütfen 
unutmayın. 

 


