
AssisTT A.Ş olarak https://www.assistt.com.tr/ sayfasında çerezler kullanmaktayız. Web sayfamızı 
kullanarak aşağıda verilen açıklamalarımız ve ayarlamalarınız doğrultusunda bu çerezlerin kullanımına 
izin vermiş oluyorsunuz. 

Okumakta olduğunuz çerez politikamız çerezlerin ne olduğunu, onları nasıl kullandığımızı, sitemizdeki 
3. taraf çerezlerin mahiyetini ve çerezlere ilişkin seçimlerinizi nasıl yapabileceğinizi açıklamaktadır.  

ÇEREZ NEDİR? 

Çerezler ziyaret ettiğiniz internet sayfalarının internet tarayıcınız aracılığıyla size ilettiği küçük metin 
dosyalarıdır. Çerez dosyası web tarayıcınızda saklanır ve bizim (veya aşağıda açıklanan 3. tarafların) sizi 
tanımamızı, bir sonraki ziyaretinizi bu yolla kolaylaştırmayı ve web servisini daha kullanışlı hale 
getirmeyi sağlar. Çerezler oturum süresince saklanabildiği gibi (oturum çerezleri) daha uzun ve fakat 
sınırlı daha uzun süreli saklanan çerezler de (kalıcı çerezler) mevcuttur.  

ASSİSTT ÇEREZLERİ NASIL KULLANIR? 

İnternet sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınıza çerezler yerleştirmekteyiz. Bu çerezlerin 
kullanım amacı; internet sayfasının belirli fonksiyonlarını yerine getirebilmek, istatistiki veriler elde 
etmek, seçimlerinizi kaydetmek ve profilinize uygun ürün, ilan veya hizmet önermek olarak 
sıralanabilir. Bu amaçları gerçekleştirme adına hem oturum çerezleri hem kalıcı çerezler 
kullanmaktayız. Amaçlarına göre kullandığımız çerezler:  

Zorunlu Çerezler: Sayfalar arasında dolaştığınızda önceki sayfalarda yaptığınız seçimlerin 
hatırlanmasını sağlayan ve web sayfasına kayıt bilgilerinizi tutan çerezlerdir. Bu çerezler olmadan web 
sayfamız sağlıklı bir şekilde çalışmamaktadır. 

İstatistiki çerezler: Siteye giriş sayısı, menülerin tıklanma sayısı gibi istatistiki bilgileri anonim olarak 
kullanarak sitemizi geliştirmemize yardım eden çerezlerdir.   

Kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlar ile sınırlı olarak ilgili web sitemiz üzerinden çerezler vasıtasıyla 

temin edilerek tamamen otomatik yöntemlerle, açık rızanızın temini ve/veya temel hak ve 

özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak 

işlenebilmektedir.  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız ve diğer hususlar ile ilgili detaylı bilgi için 
“Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metnini” okuyabilirsiniz. 

3. TARAF ÇEREZLER NELERDİR? 

Kendi web sayfalarımızın gelişimi amacıyla kullandığımız çerezler yanında istatistiki amaçlarla 3. taraf 
Şirketlerin çerezlerini izniniz doğrultusunda kullanabilmekteyiz. 

ÇEREZ POLİTİKASI 

https://www.assistt.com.tr/


ÇEREZLERE İLİŞKİN TERCİHLERİNİZİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ? 

Çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirme adına aşağıdaki butonu kullanabilirsiniz. Ancak bu çerezlerin 
kullanımını kapalı tuttuğunuz takdirde sayfamızda sunduğumuz özelliklerden tümünü 
kullanamayacağınızı belirtmek isteriz.  

İstatistiki Çerezler 


