
Wowistanbul.org Çerez Politikası 

Çerez, bir web sitesinin, kullanıcı tarafından ziyaret edildiğinde, kullanıcının oturum açma bilgileri veya dil 
tercihi gibi bilgilerini hatırlamak için tarayıcıdan cihazda saklamasını istediği küçük bir veri parçasıdır 
(metin dosyası). Bu çerezler tarafımızdan yerleştirilir ve birinci taraf çerezleri olarak adlandırılır. Ayrıca, 
reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerimiz için, ziyaret ettiğiniz web sitesinin dışında farklı bir web sitesinden 
gelen üçüncü taraf çerezlerini de kullanıyoruz.  

Kullanılmakta olan üçüncü taraf çerezleri hakkındaki detaylı bilgiyi, gizlilik ve çerez bildirimi bağlantılarıyla 
birlikte aşağıda bulabilirsiniz.  

Çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini şu şekilde kullanıyoruz: Oturum çerezi – bunlar, tarayıcı 
oturumunun sonunda süresi dolan çerezlerdir; Kalıcı çerez – bunlar, terminal donanımınızda, bir tarayıcı 
oturumu süresinden daha uzun süre depolanan çerezlerdir. Bir veya birden çok sitedeki hareketlerinize 
göre belirlenen tercihlerinizin hatırlanmasına izin verir. 

Kesinlikle Gerekli Çerezler  

Bu çerezler web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimiz üzerinden kapatılamaz. Genellikle, 
tarafınızdan yapılan ve yalnızca gizlilik tercihlerinizi belirleme, oturum açma veya form doldurma gibi 
hizmet talepleri sonucunda yerleştirilir. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bu çerezleri engellemesini 
veya bunlar hakkında sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Ancak bu durumda sitenin bazı kısımları çalışmaz. 
Bu çerezler kimliği ifşa edebilecek bilgileri depolamaz. 

Tanımlama 
Bilgisi Alt Grubu 

Tanımlama Bilgileri 
Kullanılan 
tanımlama bilgileri 

Kullanım Süresi 

www. 
wowistanbul.org akamai-geo 1st Party Oturum 

www.wowistanb
ul.org  

_dc_gtm_UA-
xxxxxxxx, OptanonConsent, OptanonAl
ertBoxClosed, ak_bmsc, bm_sv, bm_mi
, _dc_gtm_UA- 1st Party 

Birkaç saniye, 365 
gün, 365 gün, 
birkaç saniye, 
birkaç saniye, 
birkaç saniye, 
birkaç saniye 

onetrust.com __cfduid 3rd Party 394 gün 

youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, GPS 3rd Party 

2914647 gün, 
Oturum, 2914628 
gün 

cookielaw.org __cfduid 3rd Party 30 gün 

vimeo.com vuid 
3rd Party 
 

730 gün 
 

 

Performans Tanımlama Bilgileri 

Bu çerezler, sitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için ziyaretleri ve trafik 
kaynaklarını takip etmemize olanak tanır. Hangi sayfaların en popüler ve en az popüler olduğunu 
bilmemize ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiğini görmemize yardımcı olurlar. Bu çerezlerin topladığı 
tüm bilgiler kümelenmiş haldedir, dolayısıyla anonimdir. Bu çerezlere izin vermezseniz, sitemizi ne zaman 
ziyaret ettiğinizi bilemeyiz ve sitemizin performansını izleyemeyiz. 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/akamai-geo
http://www.wowistanbul.org/
http://www.wowistanbul.org/
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-xxxxxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-xxxxxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
https://cookiepedia.co.uk/cookies/ak_bmsc
https://cookiepedia.co.uk/cookies/bm_sv
https://cookiepedia.co.uk/cookies/bm_mi
https://cookiepedia.co.uk/cookies/bm_mi
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-
https://cookiepedia.co.uk/host/onetrust.com
https://cookiepedia.co.uk/host/youtube.com
https://cookiepedia.co.uk/host/cookielaw.org
https://cookiepedia.co.uk/host/vimeo.com


Tanımlama Bilgisi Alt 
Grubu 

Tanımlama Bilgileri 
Kullanılan 
tanımlama 
bilgileri 

Kullanım Süresi 

www.wowistanbul.org  _hjIncludedInSample 1st Party Oturum 

org.tr _ga, _ga_SVXK6KG8VV 1st Party 730 gün, 730 gün 

www.wowistanbul.org  

_gat_UA-36788460-
1, AKA_A2, _gclxxxx, _gat_UA-
106988514-16, _gat_UA-
nnnnnnn-
nn, _gid, _hjid, _gat_UA-
51653360-3, _hjTLDTest 1st Party 

Birkaç saniye, 
Birkaç saniye, 90 
gün, Birkaç 
saniye, Birkaç 
saniye, 1 gün, 
356 gün, Birkaç 
saniye, Oturum 

script.hotjar.com 
_hjIncludedInSample, 
_hjCachedUserAttributes 3rd Party 

Oturum, birkaç 
saniye 

nr-data.net JSESSIONID 
 

3rd Party 
 

Oturum 

 

İşlevsel Tanımlama Bilgileri 

Bu çerezler, web sitesinin gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme sunmasına olanak tanır. Bizim tarafımızdan 
veya sayfalarımıza hizmetlerini eklediğimiz üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından yerleştirilebilirler. Bu 
çerezlere izin vermezseniz, bu hizmetlerin bazıları veya tamamı düzgün çalışmayabilir. 

Tanımlama Bilgisi Alt 
Grubu 

Tanımlama Bilgileri 
Kullanılan 
tanımlama 
bilgileri 

Kullanım Süresi 

www.wowistanbul.org  has_js 1st Party Oturum 
www.mixcloud.com previmpr, ch, chid 3rd Party Oturum, Oturum, 

vimeo.com vuid 3rd Party 730 gün 

mixcloud.com 
csrftoken, c, __cfduid, _ga, _gid, 
mx_t, _gat 3rd Party 

364 gün, 3650 
gün, birkaç 
saniye, 730 gün, 
1 gün, 3650 gün, 
birkaç saniye 

 

Hedefleme Amaçlı Tanımlama Bilgileri 

Bu çerezler reklam ortaklarımızca sitemiz üzerinden yerleştirilebilir. Bu tür çerezler şirketler tarafından ilgi 
alanlarınıza dair bir profil oluşturmak ve diğer sitelerde ilginizi çekebilecek reklamlar göstermek için 
kullanılabilir. Bunlar, tarayıcınızı ve internet cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlamaya dayanır. Bu 
çerezlere izin vermezseniz, daha az hedefli reklamcılık deneyimi yaşarsınız. 

Tanımlama Bilgisi Alt 
Grubu 

Tanımlama Bilgileri 
Kullanılan 
tanımlama 
bilgileri 

Kullanım Süresi 

org.tr _gcl 1st Party 90 gün 

www.wowistanbul.org  _hjAbsoluteSessionInProgress 1st Party Birkaç saniye 

tr _fbp 1st Party 90 gün 

http://www.wowistanbul.org/
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjIncludedInSample
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga_SVXK6KG8VV
http://www.wowistanbul.org/
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-36788460-1
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-36788460-1
https://cookiepedia.co.uk/cookies/AKA_A2
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gclxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-106988514-16
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-106988514-16
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-nnnnnnn-nn
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-nnnnnnn-nn
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-nnnnnnn-nn
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-51653360-3
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-51653360-3
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjTLDTest
https://cookiepedia.co.uk/host/script.hotjar.com
https://cookiepedia.co.uk/host/nr-data.net
http://www.wowistanbul.org/
https://cookiepedia.co.uk/cookies/has_js
https://cookiepedia.co.uk/host/www.mixcloud.com
https://cookiepedia.co.uk/host/vimeo.com
https://cookiepedia.co.uk/host/mixcloud.com
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gcl
http://www.wowistanbul.org/
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjAbsoluteSessionInProgress
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_fbp


www.facebook.com  3rd Party Oturum 

scorecardresearch.com UIDR, UID 3rd Party 
2914628 gün, 
2914628 gün 

facebook.com fr 3rd Party 2914628 gün 

doubleclick.net test_cookie, IDE 3rd Party 
2914647 gün, 
2914647 gün 

atdmt.com ATN 3rd Party 2914628 gün 
cdn.syndication.twimg.com lang 3rd Party Oturum 

linkedin.com 
UserMatchHistory, lang, lidc, 
bcookie, lissc 3rd Party 

30 gün, Oturum, 
1 gün, 2914645 
gün, 365 gün 

ads.linkedin.com lang 3rd Party Oturum 

adform.net uid, C, cid 3rd Party 
60 gün, 30 gün, 
60 gün 

www.linkedin.com bscookie 3rd Party 2914645 gün 

a1.adform.net C 3rd Party 31 gün 

 

Çerez Yönetimi 

Wowİstanbul’un web sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Kullandığımız çerezlere ilişkin güncel bilgi için cookiebot.com adresinde yer alan arama kutucuğuna 

wowistanbul.org yazarak bilgi edinebilirsiniz. 

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme 

veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz: 

Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, 

“Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz. 

İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” 

sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin. 

Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” 

görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız. 

Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını 

inceleyebilirsiniz. 

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden 

tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz. 

Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: 

• - www.allaboutcookies.org, 

• - “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret edebilirsiniz, veya 

• - “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz 

 

https://cookiepedia.co.uk/host/www.facebook.com
https://cookiepedia.co.uk/host/scorecardresearch.com
https://cookiepedia.co.uk/host/facebook.com
https://cookiepedia.co.uk/host/doubleclick.net
https://cookiepedia.co.uk/host/atdmt.com
https://cookiepedia.co.uk/host/cdn.syndication.twimg.com
https://cookiepedia.co.uk/host/linkedin.com
https://cookiepedia.co.uk/host/ads.linkedin.com
https://cookiepedia.co.uk/host/adform.net
https://cookiepedia.co.uk/host/www.linkedin.com
https://cookiepedia.co.uk/host/a1.adform.net
https://www.startv.com.tr/www.allaboutcookies.org
https://www.startv.com.tr/www.youronlinechoices.eu
https://www.eff.org/tr/privacybadger


Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat 

web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.   

Google, Inc. tarafından sağlanan web analiz hizmeti olan “Google Analytics”, çerezleri ziyaretçilerin web 

sitesini nasıl kulladıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etme amacıyla kullanmakta olup Google 

Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil) şu adresi ziyaret 

edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr#infocollect  

 

Çerezler ve çerez yönetimi için https://www.britishcouncil.org.tr/cookies adresindeki “Tanımlama Bilgisi 

Ayarları” üzerinden işlem yapabilir, çerezlerle ilgili daha fazla bilgi 

https://www.britishcouncil.org.tr/privacy-terms adresindeki Gizlilik ve Kullanım Koşulları’nı inceleyebilir 

veya customer.services@britishcouncil.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=tr#infocollect
https://www.britishcouncil.org.tr/cookies
https://www.britishcouncil.org.tr/privacy-terms
mailto:customer.services@britishcouncil.org.tr

