COOKİES
Many websites use cookies in order to improve your browsing
experience. Cookies are pieces of information that a website
transfers to the cookie file on your computer’s hard disk.
Cookies enable that website to “remember”” you, either for the
duration of your visit or for repeat visits (using a “persistent
cookie”).

Cookies may be set by the website you are visiting “First Party Cookies”:
First Party Cookies are set by the website, you are visiting and they can only be read by that
site.
Alternatvely “Third Party Cookies” may be set by the owner of the website you are visiting.
For example, the website might use Google Analytics to analyse how users use the site. Google
will set their own cookie to perform this service.

Our cookie usage;
We may use only cookies for google analytics which anonymously tell us how many visitors
we have had.

How to restrict Cookies
If you wish to restrict cookies then you can do this through your browser; the Help menu
within your browser should tell you how. In addition www.aboutcookies.org, explains how to
control cookies when using the internet. For information on how to control cookies on your
mobile devices you will need to refer to your handset manual.

I AGREE (kliki)

COOKİES
İnternet sitemizde, tarama deneyiminizi geliştirmek için
çerezleri kullanabiliriz. Çerezler, bir internet sitesinin
bilgisayarınızın sabit diskindeki çerez dosyasına aktardığı
bilgi parçalarıdır. Çerezler, İnternet sitemizi ziyaretiniz
süresince veya tekrarlanan ziyaretler için (“kalıcı çerez
"kullanarak) sizi "hatırlamasını" sağlar.
Çerezler ziyaret ettiğiniz internet sitemiz tarafından belirlenebilir " Birinci Taraf Çerezler”:
Birinci Taraf Çerezler internet sitesi tarafından ayarlanır, sadece ziyaret ettiğiniz internet sitesi
tarafından okunup görülebilir.
Alternatif olarak ”Üçüncü Taraf Çerezleri " ziyaret ettiğiniz internet sitesinin sahibi tarafından
belirlenebilir. Örneğin, kullanıcıların sitemizi nasıl kullandığını analiz etmek için Google
Analytics'i kullanabiliriz. Google, bu hizmeti gerçekleştirmek için kendi çerezlerini
ayarlamaktadır.

Bizim Cookie kullanımımız;
Arpaş internet sitesi olarak sadece sitemizi kaç ziyaretinin ziyaret ettiğini tespit etmek
amacıyla Google Analytics’in ilgili verileri anonim olarak bildirdiği çerezler kullanabiliriz.
Edinilen veriler yasal mevzuat çerçevesinde uygun değilse kullanılmayacak olup ortadan
kaldırılacaktır.

Çerezleri Nasıl Kısıtlarsınız:
Çerezleri kısıtlamak istiyorsanız, bunu kullanmakta olduğunuz tarayıcınızın “Yardım”
menüsünden destek alarak ya da www.aboutcookies.org internet sitesinde yer alan “how to
control cookies” sekmesinden öğrenebelirsiniz. Mobil cihazlarda çerezleri kısıtlama
konusunda ise operatörünüz ile iletişime geçiniz ya da kullanım kılavuzunuzdan destek alınız.

Anladım (kliki)

