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Çerez politikamız  

Bu Çerez Politikası, çerezler ve benzer teknolojilerin (birlikte  “çerezler“) Standart Chartered Grup (“SCB”, “biz” 

veya “bizim”)  tarafından nasıl kullanıldığını açıklar. Web sitemizi kullanarak, bu politikada ana hatları çizili 

çerezlerin kullanımını kabul edersiniz. Bizden çerez kabul etmek istemiyorsanız lütfen bilgisayarınızda çerezleri 

devre dışı bırakın ya da web sitemizi kullanmayın. 

Çerezler Nedir? 

Çerezler, web sitemizin belirli bölümlerini ziyaret ettiğinizde veya çevrimiçi reklamlarımıza tıkladığınızda 

cihazınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Kullandığımız çerezler aşağıdaki gibidir: 

Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin işletimi için aşağıdaki nedenlerle gerekmektedir: 

o web sunucumuzun, web tarayıcınızda çerez ayarlarının etkinleştirildiğini mi; devre dışı bırakıldığını mı 

belirlemesine izin vermesi. Bu, web tarayıcınızdan veri toplanıp toplanamayacağını bilmemizi sağlar. 

o aynı bilgileri tekrar girmek zorunda kalmamak için web sitemiz sayfaları arasında bilgi taşımaya geçici olarak 

izin vermesi 

o web sitemizde bir güvenli sayfaya giriş yapmanızdan sonra geçici olarak cihazınızın tanınması ve böylece, 

belirli faaliyetleri gerçekleştirmeniz için sunucumuzun tarayıcınızla diyalog sürdürebilmesi. 

Analiz / performans çerezleri, web sitemize ziyaretlerinizi izleyerek ve tekrar eden ziyaretçi olmanız durumunda 

web tarayıcınızı tanıyarak web sitemizi iyileştirmemize yardımcı olmak için kullanılır; bu, sitenin etkinliğini 

değerlendirmek için yeni ve tekrar eden ziyaretçiler hakkında istatistik toplamamıza imkan tanır. 

İşlevsellik çerezleri, web sitemize geri döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır. Bu ise; 

o yaptığınız seçimleri hatırlamamızı (kullanıcı adınız, diliniz ve bölgeniz), böylece web sitemize döndüğünüzde 

aynı bilgileri tekrar girmek zorunda kalmamanızı,  

o web site içeriğimizi sizin için kişiselleştirmemizi mümkün kılar.  

Hedefleme/reklam çerezleri, web sitemize ziyaretinizi ve çevrimiçi reklamlarımıza yanıtınızı kaydeder; ziyaret 

ettiğiniz sayfaları ve takip ettiğiniz bağlantıları izler. Bu çerezler, bizim tarafımızdan veya bizim adımıza Google ve 

DoubleClick gibi üçüncü taraflarca yerleştirilebilir. 

Bu bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanırız: 

o web sitemizi, önceki ziyaretlerinize dayalı olarak ilgi alanlarınıza daha uygun hale getirmek 

o web sitelerimizdeki veya üçüncü tarafların web sitelerindeki çevrimiçi reklamlarımızı veya tekliflerimizi, sizin 

ilginizi en çok çekebilecek şekilde sunmak 

o çevrimiçi pazarlama ve reklam kampanyalarımızın etkinliğini değerlendirmek. 
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Yukarıdaki çerezleri, dolandırıcılığı önlememize yardımcı olmaları için de kullanabiliriz. 

Çerezler nasıl devre dışı bırakılır? 

Web tarayıcılarının çoğu, başta çerez kabul edecek şekilde ayarlıdır. Web tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerez 

kabul etmemeyi tercih edebilirsiniz; ancak kesinlikle gerekli çerezler de dahil tüm çerezleri engellerseniz, web 

sitemizdeki bazı özellikler düzgün çalışmayabilir. 

Gizliliğiniz hakkında daha fazla bilgi 

Verilerinizi ve gizliliğinizi nasıl koruduğumuzla ilgili daha fazla bilgi almak için Gizlilik Politikamızı okuyun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


