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1. DEĞİŞİKLİK KAYDI 

 

2. AMAÇ   

İşbu Çerez Politikası “CENK YÜKSEL -CMBB MÜZİK (Fraksiyon Yayınları olarak adlandırılacaktır)” 

tarafından yürütülen internet siteleri ve mobil platformlar, üçüncü parti programlar veya internet siteleri 

üzerinden erişilen, kullanılan platformların kullanımını tanımlamaktadır.  

 

 

3. KAPSAM 

“Fraksiyon Yayınları’nın  web sitesinde kullanılan çerez bilgilerini, kişisel verileri kapsar. 

 

4. SORUMLULUK 

Bu politikanın tanımlanmasından, revize edilmesinden, yayınlanmasından Üst Yönetim Sorumludur. 

 

5. TANIM VE KISALTMALAR 

------ 

  

6. UYGULAMA 

http://www.fraksiyonyayinlari.com/ internet sitesini şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, hizmetler, 

ürünler ve servisler hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi 

toplamak için çerez kullanılmaktadır.  

 

Buradaki amaç; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye nasıl 

taşıyabileceğini anlamaktır. 

 

Çerez bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi 

ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunması, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir 

internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, tele-fon, tablet) yerleştirilen 

küçük veri parçacıklarıdır. Çerezler farklı sınıflandırmalara göre farklı türlerde görünebilirler. 

 

http://www.fraksiyonyayinlari.com / internet sitesinde geçerlilik sürelerine göre kullanacağınız çerez tipleri; 

 

1. Kalıcı Çerez 

2. Geçici Çerez 

3. Zorunlu Çerez 

4. İşlevsel ve Analitik çerezler 

5. Ticari Çerezler 
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Geçici çerezler http://www.fraksiyonyayinlari.com / internet sitesi ziyareti esnasında oluşturulur ve sadece 

tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerlidirler.  

 

Kalıcı çerezler, http://www.fraksiyonyayinlari.com internet sitesi ziyareti esnasında oluşturulur ve silinceye 

veya süreleri doluncaya kadar kalırlar. Ziyaretçi ayarları ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi 

işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar. 

 

Zorunlu çerezler, http://www.fraksiyonyayinlari.com  internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve 

kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler. 

 

İşlevsel ve Analitik çerezler, Ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak, http://www.fraksiyonyayinlari.com  internet 

sitesinin etkin şekilde kullanılması sağlamak, siteyi kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize etmek 

amacıyla ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı 

adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.  

 

Ticari Çerezler, İlgi alanları ve seçimler doğrultusunda hedeflenen hizmetler, ürünler ve servisler ve benzer 

nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyimini 

artırmaya yarar.  

 

Çerez İzinleri: Fraksiyon Yayınları’na ait internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri kullanılmak 

suretiyle çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına izin verilmiş olunur. Elektronik cihazda 

Çerez uygulamaları ret edilebilir. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitesi veya mobil uygulamalar 

gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep edilen hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklar olabilir. 

 

Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirmeye “Fraksiyon Yayınlarına’’ ait internet siteleri/mobil 

uygulamaları/mobil internet sitelerinden ulaşılabilir.  

 

Çerez Yönetimi: Çerezler devre dışı bırakılana kadar depolanmış olan çerez verilerin yönetebilir ve temizlenebilir. 

Bu ayarların yeri kullanılan tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcıdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili 

ayarların yeri bulanabilir ve değişiklik yapılabilir. 

 

7. REFERANSLAR / İLGİLİ DOKÜMANLAR 

------ 
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