AKİŞ GYO ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitelerimizi, mobil sitelerimizi veya mobil uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde “çerezler” aracılığıyla
birçok farklı amaç doğrultusunda kişisel verilerinizi toplamaktayız. Bu konuda size karşı olabildiğince açık
bir şekilde bilgi vererek şeffaflığın sağlanmasını amaçlamaktayız.
Bu politika, size çerezlerin ne olduğunu ve bunları nasıl kullandığımızı açıklama amacıyla oluşturulmuştur.
Ayrıca, kullandığımız farklı çerez türleri ve bunları nasıl değiştirebileceğinizi veya silebileceğinizi
açıklamaktayız.
Bu politikanın, çerez kullanımıyla ilgili size anlaşılabilir bilgiler sunmasını, ayrıca güvende hissetmenize
yardımcı olmasını umuyoruz. Bu konu hakkında daha fazla sorunuz olması durumunda lütfen bizimle
iletişim kurmaktan çekinmeyin.
Bu Çerez Politikası revize edilme amacıyla her zaman değiştirilebilir. Çerez Politikası’nın ne zaman revize
edildiğini görmek için bu sayfanın üst kısmındaki "SON GÜNCELLEŞME TARİHİ" ifadesine bir göz atın.
Bu Çerez Politikası'ndaki herhangi bir değişiklik, Çerez Politikası'nı sitemizde kullanılabilir hale
getirdiğimizde geçerli olur.
Çerezler aracılığıyla toplanılan kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen www.akisgyo.com
web sitesindeki Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızı inceleyin.
Çerez Nedir?
Bir tarayıcı çerezi, cihazınızda depolanan ve internet siteleri ve mobil uygulamaların sizin hakkınızda
bilgileri hatırlamasına yardımcı olan bir veri parçasıdır. İnternet depolaması ve belirleyicisi gibi diğer
cihazınızla bağlantılı teknolojiler de benzer amaçlarla kullanılabilir. Bu politikada, diğer bütün teknolojileri
tartışmak için “Çerezler” diyeceğiz.
Çerezleri Hangi Amaçlarla Kullanıyoruz?
Çerezleri, verileriniz ve hesabınızı korumak, en popüler özellikleri saptamak, bir sayfaya yapılan girişi
saymak, kullanıcı tecrübesini geliştirmek, servislerimizi güvenli tutmak, web sitemizin daha kullanıcı dostu
hale getirmek, web sitemizi sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak ve kullanıcılarımıza çevrimiçi
davranışsal reklam faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kullanıyoruz. Çerezler yukarıda bahsedilen işlevleri
yerine getirmek için sizinle ilgili bilgileri hatırlamakta ve bu şekilde bu hizmetleri size sağlamamıza
yardımcı olmaktadır.
Çerez Türleri
Aşağıda sizler için web sitemizde, mobil sitemizde ve mobil uygulamalarımızda kullandığımız çerez
türlerini listelemiş bulunmaktayız. Bu çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu konuda daha
detaylı bilgi için lütfen https://www.akisgyo.com/kisisel-verilerin-korunmasi bağlantısından Kişisel
Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı inceleyin.
İstatistik Çerezleri Bu çerezler, sosyal medya kullanıcılarını izleyerek pazar araştırma analizleri ve ürün
geliştirme konusunda kullanılmaktadırlar.
Çerez Tipi
_ga

Neden Bu Çerezi Kullanıyoruz?
Google Universal Analytics ile ilişkisi olan bir çerezdir. Bu çerez, istemci tanımlayıcısı
olarak rastgele oluşturulmuş bir numara atayarak benzersiz kullanıcıları ayırmak için
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kullanılır. Sitelerin analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini
hesaplamak için kullanılır.
_gat

Google Universal Analytics ile ilişkilidir - yüksek trafik alanlarındaki verilerin
toplanmasını sınırlar.

_gid

ID bazlı bir kullanıcı ataması yaparak kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını kayıt
altına alır.

Vuid

Hangi sayfaların okunduğuna ilişkin veri toplamaktadır.

Çerezleri Yönetme
Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bizim web
sitemizde, mobil sitelerimizde veya mobil uygulamalarımızdan yararlandığınız zaman da aynı durum
geçerlidir. Mevcut çerezleri cihazınızdan kaldırmak istiyorsanız tarayıcı seçeneklerinizi kullanarak bunu
yapabilirsiniz. Ayrıca çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesini geleceğe dair de istememeniz durumunda
tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri engelleyebilirsiniz.
Kullandığımız çerezleri kaldırmanız veya engellemeniz durumunda; web sitemizde, mobil sitemizde veya
mobil uygulamalarımızda kullanıcı tecrübenizin birtakım etkileri olabileceğini ve sitenin daha fazla
kullanılamayabileceğini göz önünde bulundurunuz. Tarayıcı ayarlarınızı çerezleri engelleme şeklinde
değiştirmediğiniz takdirde, çerezlerimizi daha önce silmiş olsanız dahi sistemimiz, sitemizi ziyaret
ettiğinizde veya tarafımızdan size gönderilen bir e-mailde yer alan bir linke tıkladığınızda çerez
yerleştirecektir.

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin
“Çerez Politikamız” hakkında başka sorularınız olması durumunda lütfen bizimle info@akisgyo.com email adresinden iletişime geçiniz.
Ayrıca, aşağıda yer alan adrese de ulaşmanız durumunda sizlere “Çerez Politikamız” çerçevesinde
sorularınız hakkında yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
Akiş GYO
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Çeçen Sokak, No. 25 Akasya Alışveriş Merkezi, Üsküdar/İstanbul
Tel: 0 212 393 01 00
Fax: 0 212 393 01 02
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: 570679
www.akisgyo.com
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