
Çerez Politikası 
 
Torlak Seyahat Acentası Turizm Reklamcılık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi’ne (“Torlak Turizm”) ait web sitelerini veya mobil uygulamalarını veya mobil 
sitelerini kullandığınızda, “çerezleri” ve diğer teknolojileri kullanarak yaptığınız 
tercihleri hatırlamak ve web sitesi-mobil uygulama-mobil sitesi kullanımınızı 
kişiselleştirmek için kişisel veri niteliğinde olmayan bazı bilgileri kullanabiliriz.  
 
Bu kullanım, parolanızı kaydeden ve web sitesi-mobil uygulama-mobil sitesi 
oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla 
kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve daha sonraki ziyaretlerinizde sizi 
hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. 
 
Bunlar, web sitesi-mobil uygulama-mobil sitesine nereden ve hangi cihazlardan 
bağlandığınızın, hangi içeriği görüntülediğinizin, ne kadar süre ziyaret ettiğinizin, nasıl 
kullandığınızın tespiti başta olmak üzere web sitesi-mobil uygulama-mobil sitesini nasıl 
kullandığınızı belirlemek, aynı zamanda ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve 
reklamları sunabilmek (hedeflenmiş reklam ve tanıtım) amacıyla kullanılır. 
 
Torlak Turizm, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri sizlere ait diğer kişisel verilerle 
eşleştirerek, size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha 
önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz. 
 
Torlak Turizm çerezleri ayrıca arama motorlarını, Torlak Turizm’e ait web sitesini, 
mobil uygulamasını veya mobil sitesini ve/veya Torlak Turizm’in reklam verdiği web 
sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size 
sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir.  
 
Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için Torlak Turizm’e ait web 
sitesine-mobil uygulamasına-mobil sitesine ve Torlak Turizm’in reklam verdiği web 
sitelerine-mobil uygulamalarına- mobil sitelerine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili 
bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, Torlak Turizm’in sizi tanıyabilmesi amacıyla 
tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.  
 
Torlak Turizm, Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan 
Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web 
sitesini/mobil sitesini/mobil uygulamasını nasıl kullandıklarını istatistiki 
bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında 
daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret 
edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect  
 
Ayrıca ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve 
özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu 
platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğu güvenli 
kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. E-posta adresiniz üçüncü taraflarla veya 
diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra 
mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir. 
 

https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect


Mobil uygulamada ise çerez yerine, Google ve Criteo SDK’sı (Software Development Kit) 
kullanılmaktadır. 
 
Çerez Çeşitleri 
 
Kullanım süresine göre:  
Torlak Turizm’e ait web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım 
sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, 
tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya 
süresiz olarak kalır. 
 
Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre: 
Torlak Turizm’e ait web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde yerleştiren 
tarafa göre “Torlak Turizm çerezleri” ve “üçüncü taraf çerezler" 
kullanılmaktadır. Torlak Turizm çerezleri, Torlak Turizm tarafından oluşturulurken, 
üçüncü taraf çerezleri ise işbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından 
yönetilmektedir. 
 
Kullanım amaçlarına göre: 
Torlak Turizm’e ait web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım 
amacına göre; teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, 
kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır. Torlak Turizm bu 
çerezleri kullanarak, üyelerini birbirinden ayıran özellikleri belirleyerek, tercih ve 
beğenilerine uygun kampanya, reklam ve pazarlama yapmak amacıyla üyeleri büyük 
gruplara ayırarak, ortalama harcama tutarı, yaş, cinsiyet, alışveriş yapılan kategoriler, 
mobil kullanım oranı gibi harcama alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik istatistiksel 
çalışmalar yapmaktadır. 
 
Çerezleri Nasıl Yönetebilirsiniz?  
 
Torlak Turizm web sitelerini-mobil uygulamalarını -mobil sitelerini ziyaret ettiğinizde, 
bir hesap oluştururken veya herhangi bir ürün satın aldığınızda, Torlak Turizm’e ve 
çerez ayarlarınız doğrultusunda sizlerin çerez ayarlarıyla uyumlu olmak üzere çerezleri 
kullanan üçüncü kişilere onay vermektesiniz. Tercihlerinizi değiştirmek için Çerez Onay 
Çubuğu’nu kullanabilirsiniz. 
 
Çerez Onay Çubuğu’na ek olarak çoğu internet tarayıcı yeni bir çerez aldığınızda veya 
çerezleri devre dışı bırakmak istediğinizde sizi bilgilendirir, çerez tercihlerinizi 
yönetmenizi sağlar. Torlak Turizm’e ve üçüncü kişilere e-posta içinde piksel etiketleri 
gibi çerezler kullanmasına izin vermek istemezseniz, e-postanızın yalnızca düz metnini 
görüntülemeniz, resimleri etkinleştirmemeniz gerekmektedir.  
 
Bazı internet tarayıcıları ve e-posta işletenleri (gmail, hotmail gibi) çerezleri devredışı 
bırakmak veya engellemek için kullanılabilir. İnternet tarayıcınızın çeşidine göre 
çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz. 
Aşağıda bir kısım internet tarayıcılarının çerez ayarlarına ulaşabileceğiniz linkler yer 
almaktadır.  
 
Chrome’da çerez ayarları 



İnternet Explorer’da çerez ayarları 
Firefox’ta çerez ayarları 
Safari’de çerez ayarları 
 
Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı 
ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak web sitesinin, mobil 
uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz 
sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir. 
 
Çerez Politikası’nı ilerleyen zamanlarda güncellenebileceğini hatırlatmak isteriz. (Son 
güncelleme tarihi : 22.04.2021) 
 
Torlak Turizm tarafından kişisel bilgilerinizin nasıl işlendiği hakkında bilgi için lütfen 
Gizlilik Politikamıza ve Aydınlatma Metnimize bakınız. 


