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HDI Sigorta, birçok internet sitesinde olduğu gibi internet sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini 

iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır. Çerez 

Politikası internet sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak 

bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında yol göstermek amacıyla 

hazırlanmıştır.  

Çerez kullanımını onaylamıyorsanız internet sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi bu 

Politika’da gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde internet 

sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz. 

ÇEREZ NEDİR? 

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük 

metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler 

saklanır. Çerezler sayesinde internet sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması 

sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.  

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini 

ziyaret edebilirsiniz. 

ÇEREZ TÜRLERİ 

Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre 

farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:  

• Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan 

silinirler. Bu çerezlerin ana işlevi internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. 

• Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcıyı kapattıktan sonra da kullanıcı tarafından silininceye ya 

da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler. 

• Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler ziyaret edilen internet sitesi operatörü tarafından 

cihaza yerleştirilen çerezlerdir.  

• Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler ziyaret edilen internet sitesi operatörü dışındaki 

kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir. 

 

 

 

http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
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İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER 

HDI Sigorta Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ’na uygun olarak farklı türde çerezler 

kullanmaktadır. 

Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza 

imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi 

halinde internet sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için 

onayınız gerekmemektedir. 

Kullandığımız Zorunlu Çerezler; 

Çerez  Tanım 

PHPSESSID Bu çerez, Genellikle kullanıcıyı tanımlamak ve web sitesinin açık 
kaldığı sürece kullanıcının bilgilerini sistemde tutmak amacıyla 
kullanılır. 

Kullanım Süresi : Oturum Sonu 

Kategori : Performans 

 

Analitik Çerezler: İnternet sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik 

çerezler, internet sitesi nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) 

anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da internet sitesi tasarımını 

değiştirebiliriz.  

HDI Sigorta internet sitesi Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analitik hizmeti olan 

Google Analytics’i kullanarak analiz ve optimizasyon amacı ile aşağıdaki çerezler vasıtasıyla verileri 

toplamakta ve saklamaktadır. Mevcut web tarayıcınız için Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ı 

kullanarak veya buraya tıklayarak gelecekte geçerli olmak üzere Google Analytics tarafından izlenmeyi 

reddedebilirsiniz. 

Web izlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi Google Gizlilik Politikası’nda yer almaktadır. 

Kullandığımız Analitik Çerezler ; 

https://www.hdisigorta.com.tr/yasal-bilgilendirmeler/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr
https://policies.google.com/privacy?hl=tr
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Çerez  Tanım 

_ga Bu çerez, Google Analytics tarafından bir kullanıcının ziyaret amacını 
değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi faaliyetiyle ilgili 
raporlar derlemek ve müşteri deneyimini iyileştirmek için kullanılır. 

Kullanım Süresi : 2 yıl 

Kategori : Performans 

_gat Bu çerez , Google Analytics tarafından gönderilen isteğe göre talep 
oranını limitler ve yüksek verili sitelerde veri toplanmasını sınırlar. 

Kullanım Süresi: 10 Dk 

Kategori : Performans  

_utma Bu çerez, Google Analytics tarafından kullanıcılar ve oturumlar 
arasında ayrım yapmak için kullanılır. Çerezler, veriler Google 
Analytics'e her gönderildiğinde güncellenir. 

Kullanım Süresi : 2 yıl 

Kategori : Performans 

_utmb Bu çerez, Google Analytics tarafından yeni oturumlar ve ziyaretler 
arasında ayrım yapmak için kullanılır. Çerezler, veriler Google 
Analytics'e her gönderildiğinde güncellenir. 

Kullanım Süresi: 30 Dk 

Kategori : Performans 

_utmc Bu çerez, Google Analytics tarafından yeni ziyaretçileri belirlemek için 
kullanılır. 

Kullanım süresi : Oturum Sonu 

Kategori : Performans 

_utmt Bu çerez , Google Analytics tarafından kullanılan dokümanlarının 
servis hızlarını sınırlandırıp , yüksek trafikli internet sitelerinin veri 
toplamasını sınırlandırır. 
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Kullanım Süresi : 10 Dk 

Kategori : Performans 

_utmz Açıklama - Bu çerez, Google Analytics tarafından trafik kaynağını veya 
kullanıcı ziyaretini sağlayan kampanyayı kaydetmek için kullanılır. 

Kullanım Süresi : 6 Ay 

Kategori : Performans 

 

SOSYAL MEDYA EKLENTİLERİ 

HDI Sigorta internet sitesine çeşitli sosyal medya eklentileri entegre edilmiştir. Entegre edilmiş sosyal 

medya butonlarından birine tıklandığında bazı bilgileriniz sosyal medya sağlayıcılarla paylaşılır. Aynı 

anda sosyal medya hesabında oturumunuz açıksa veya sosyal medya çerezleri tarayıcınızda kayıtlıysa, 

sosyal medya sağlayıcı internet sitemizdeki ziyareti tanıyabilir ve sosyal medya profilinizde bu 

aktiviteleri gösterebilir. Sosyal ağların HDI Sigorta internet sitesini ziyaretinizi kullanıcı hesaplarınızla 

ilişkilendirmesini önlemek için, internet sitemizi ziyaret etmeden önce kullanıcı hesabınızdan çıkış 

yapmanız gerekmektedir. 

HDI Sigorta internet sitesine entegre edilmiş olan sosyal medya eklentilerine ilişkin daha fazla bilgi için 

ilgili sosyal medyanın gizlilik politikasını okumanızı öneririz.  

            

ÇEREZ TERCİHLERİNİZİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ? 

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen 

engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye 

aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: 

                   

 

https://www.youtube.com/intl/en-GB/yt/about/policies/#community-guidelines
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://help.instagram.com/1896641480634370
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-internet-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR
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Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını 

inceleyebilirsiniz. 

HDI Sigorta tarafından kişisel verilerin işlenmesi ile veri güvenliğinin sağlanması konularında daha 

detaylı bilgiye ve veri sahibi olarak haklarınıza HDI Sigorta Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 

Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

https://www.hdisigorta.com.tr/yasal-bilgilendirmeler/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu
https://www.hdisigorta.com.tr/yasal-bilgilendirmeler/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu

