
GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

 

Bu Gizlilik ve Çerez Politikası, “ORC DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ GRUBU
(“ORC Danışmanlık”) 1234 sk.90-92 OSTİM ANKARA” tarafından yönetilen
https://orcdanismanlik.com/ adresli web sitesinde kullanılmakta olan
çerezlere ilişkin olarak, web sitesi ziyaretçilerinin bilgilendirilmesi amacıyla
hazırlanmıştır.
 

Gizlilik Politikası Ve Kullanım Şartları

ORC Danışmanlık; siteye bildirilen isim, adres ve sair şahsi bilgileri yasal
bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamayacak ve istihdam ettiği
yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarını sağlamak için idari ve teknik
tedbirleri alacaktır.

 

Kullanım ve gizlilik koşulları ORC Danışmanlık’a ait
https://orcdanismanlik.com/ ve burada belirtilen ORC
Danışmanlık logosunu taşıyan, bu sayfada listelenen tüm mikro siteler için
geçerlidir. Söz konusu ORC Danışmanlık ve mikro sitelerini ziyaret
ettiğinizde sitelerde yer alan kullanım koşulları ve gizlilik politikasını
incelemelisiniz. Bu siteler haricindeki herhangi bir sitede ORC
Danışmanlık’ın logosunu görmeniz bu güvenlik ve gizlilik kurallarının o
sitede geçerli olduğu anlamını taşımaz.

 

https://orcdanismanlik.com/ sitesinde ki tüm materyalde sağlanan yasal
haklar ORC Danışmanlık tarafında tutulur, kullanıcılar bilgi ve dokümanları
sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, yayınlanan bilgilerde hiçbir ticari
amaç gütmeksizin yayınlanmaktadır. Yalnızca ticari olmayan kişisel
kullanımınız için, olmak kaydıyla kopya edilmesine izin verilir. Burada
belirtilenin dışında, hiçbir materyal kopya edilemez, tekrar üretilemez,
dağıtılamaz, sergilenemez, yüklenemez, tekrar oynatılamaz, postalanamaz,
verici yoluyla geçirilemez, dâhilen, fakat sınırlanmamış olarak, elektronik,
mekanik, fotokopi suretiyle, kayıtlı veya herhangi başka bir şekilde
çoğaltılamaz.

 

https://inavitas.com/


Bu web sitesinde bulunan bilgileri güncellemek, değiştirmek, çıkarmak veya
düzenlemek gibi işlerin yapılması ORC Danışmanlık’a ait olup, bu
konudaki tüm haklara sahiptir.

 

Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde
güncelleşmemesi; revizyonda gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık
veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü ORC Danışmanlık’a hiçbir nam
altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması,
belirtilen hususlar aksine ORC Danışmanlık hiçbir şekilde yükümlülük
altına sokmaz.

 

ORC Danışmanlık’a ait web sitesi ve ilgili mikro sitelerine erişimde bulunan
kişi ya da kişiler Kullanım Koşulları‘nın en son halini kabul etmiş olmakta ve
ilgili web sitesindeki ziyaretçi, sitede bulunan bilgiler doğrultusunda her
türlü karar ile ilgili tüm sorumluluklara sahiptir.

ORC Danışmanlık web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan
herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek
doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, ORC Danışmanlık sorumlu
tutulamaz.

 

ORC Danışmanlık’a ait veya lisansı kendisinde olan marka ve hizmet
işaretleri alıntı yapıldığında, ORC Danışmanlık’ın adının bu alıntıda
belirtilmesi zorunludur. ORC Danışmanlık bu Web Sitesinde yer alan
üçüncü taraf markalarında hiçbir sahiplik hakkı veya yakınlık iddiasında
değildir. Bunun gibi üçüncü taraf markaları sadece ürün ve hizmetlerin asıl
sahiplerini belli etmek için kullanılmış olup, bu markaların
kullanımından ORC Danışmanlık’ın adı geçen markalara sponsorluk ettiği
veya bu markaları onayladığı anlaşılmamalıdır.

https://orcdanismanlik.com/ ve mikro sitelerde Online Hizmetler ve
İletişim Formları dışında bulunan tüm bölümleri kişisel bilgilerinizi vermeden
dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, gerekli açıklamaları okuyabilir, Şirketimiz
hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Online Hizmetler
bölümlerimizi kullanabilmeniz için kişisel bilgilerinizi doğru ve eksiksiz
olarak doldurmanız gerekmektedir.

 



https://orcdanismanlik.com/ sayfamıza vermiş olduğunuz bilgiler hiçbir
şekilde üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz, vermiş olduğunuz bu bilgiler ilgili
kurumun size daha kısa sürede ulaşmasını sağlamak ve sizleri
bilgilendirmek amacıyla kullanılacaktır.

 

Sitemizi her ziyaret ettiğinizde isimsiz olarak IP adresiniz kayıt altına
alınmaktadır.

 

Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, logo, v.b. gibi)
telif hakkı ORC Danışmanlık’a aittir. ORC Danışmanlık’ın izni olmaksızın
hiçbir şekilde kullanılamaz.

 

Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir.
Burada mevcut olan bilgiler ORC Danışmanlık Veri’nin önceden yazılı izni
alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz,
kiralanamaz, çoğaltılamaz alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride
kullanılmak üzere saklanamaz, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz
veya kullandırılamaz. Bu siteye erişim serbest ve anonimdir.

 

Çerez Nedir?

Çerezler (cookies) bir web sayfasını ziyaret ettiğinizde, bu web sitesi
tarafından bilgisayarınız veya diğer cihazlarınıza depolanan metin
dosyalarıdır. Çerezler aracılığıyla web sitelerini ziyaret ettiğiniz sırada
gerçekleştirdiğiniz tercihler ve giriş bilgileriniz gibi web sitesindeki kullanım
tecrübelerini geliştirecek bilgiler, web sitesine erişim için kullandığınız web
tarayıcısı tarafından saklanmaktadır.

Veri Sahiplerinin giriş yaptığı siteden en verimli şekilde faydalanabilmesi ve
kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için sitede Çerezler kullanılmaktadır.
Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri
silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak siteyi kullanımınızı etkileyebileceğini
hatırlatmak isteriz.

 

Çerez Türü Açıklama

Birincil Çerezler  Ziyaret edilen web sitesi tarafından yerleştirilen çerezlerdir.



Üçüncü Taraf
Çerezleri

 Ziyaret ettiğiniz web sitesi haricindeki siteler tarafından oluşturu
Bu siteler, ziyaret ettiğiniz web sayfasında gördüğünüz reklam v
resim gibi içeriğin bir kısmına sahiptir.

Zorunlu Çerezler
 İnternet sitelerini kullanabilmeniz ve bu sitelerde gezinti
yapabilmeniz için kullanılması zorunlu olan çerezlerdir.

Oturum Çerezleri

 Ziyaret edilen web sitesinde sayfalar arasında gerçekleştirilen
gezintiler sırasında yapılan işlemlerin takibinin sağlanabilmesi iç
kullanılmaktadır. Bu tip çerezler tarayıcınızı kapamanız halinde
kendiliğinden silinecekken, geçici ve kalıcı çerezler tarafınızca
manuel olarak yahut tarayıcınız tarafından geçici çerez
dosyalarındaki periyotlarla silininceye kadar saklanacaktır.

İşlevsellik Çerezleri

 Bu tip çerezler, web sitesindeki gezintiniz süresince yapmış
olduğunu tercihlerin ilgili web sitesi tarafından hatırlanmasını
sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu yolla ziyaretçilerin
kullanımları kolaylaştırılarak, özelleştirilmiş ve geliştirilmiş bir we
sitesi hizmeti sağlanmış olur.

Performans
Çerezleri

 Web sitesini ziyaret edenlerin sayısı, web sitesinin ne sıklıkla ziy
edildiği, oluşan hata iletileri ve sair bilgiler toplanır. Bu tür çerezl
ilgili web sitesinin performansını artırmak için kullanılır.

Hedefleme/Reklam
 Çerezleri Kullanıcılara web sitesi üzerinden sunulan reklamların
özelleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 

Çerezlerin Kullanım Nedenleri Nelerdir?

Web sitemizde kullanılan çerezler yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla
kullanılmakta olup, web sitemizi ziyaret eden kişilerin internet
kullanımlarının tespit edilmesi veya ziyaretçi profillerinin oluşturulması
amaçlarıyla kullanılmamaktadır.

Bu doğrultuda web sitemizde yer alan çerezler;

1. Kullanıcıların ayırt edilmesiyle, kullanıcı tercihlerine (dil seçiminin
hatırlanması, kullanıcı konumuna göre hizmet sunulması vb.) uygun
şekilde hizmet sunularak web sitemizin kullanımını kolaylaştırmak,

2. Web sitemizin kullanılması sırasında karşılaşılan eksikliklerin ve
oluşan hataların tespit edilmesiyle, web sitemizin geliştirilmesi,

3. Web sitemizin düzgün şekilde kullanılmasını sağlamak amaçlarıyla
kullanılmaktadır.



4. İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla
sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

5. İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler
sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre
kişiselleştirmek;

6. İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin
teminini sağlamak.

 

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi
için www.aboutcookies.org ve https://www.nesilteknoloji.com/what-are-co
okies-in-computers/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

 

Web sitemizde kullanılan çerezler yalnızca bu amaçlarla kullanılmakta olup,
çerezler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak ORC
Danışmanlık Kişisel Verilerin korunması ve İşlenmesi Hakkında Politika
metnini okuyabilirsiniz.

Web Sitemizde Kullanılan Çerezler Hangileridir?

Çerez Adı
Birincil /
Üçüncü Taraf

Süre Amaç İşlenen Veri Türü

 

Çerezlerin Yönetimi

Genel olarak web tarayıcıları otomatik olarak çerezleri kabul edecek şekilde
çalışmaktadır. Kullanmakta olduğunuz web tarayıcınıza bağlı olarak; web
sitelerini ziyaret ettiğinizde kullanılan çerezler hakkında bunların kabul
edilmesinden önce uyarı verilmesi, bütün çerezlerin engellenmesi ve sair
hususlarda değişiklikler yapabilirsiniz.

Web sitemizi farklı cihazlardan ziyaret ediyorsanız, her bir cihaz
kapsamında tarayıcı ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir.

Web sitemizde kullanılan çerezleri engellemeniz halinde web sitemizden
alınan verimin düşeceğini ve web sitemizin düzgün çalışmayabileceğini
bilgilerinize sunarız.

http://www.aboutcookies.org/
https://www.nesilteknoloji.com/what-are-cookies-in-computers/
https://www.nesilteknoloji.com/what-are-cookies-in-computers/


● Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki internet sitesini
inceleyebilirsiniz: https://www.nesilteknoloji.com/what-are-cookies-in
-computers/

● İnternet tarayıcılarındaki çerez ayarları hakkında daha detaylı bilgi için
aşağıda belirtilen linkleri inceleyebilirsiniz.

● Google Chrome için:
● https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platfo

rm%3DDesktop&hl=tr
● Mozilla Firefox için:
● https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgile

rini-kaldirma Microsoft İnternet Explorer için:
● https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-exp

lorer-delete-manage-cookies

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini
kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılan tarayıcı bu imkânı
sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri
değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara
göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin
kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme
veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları
bulunmaktadır.

Çerezlere ilişkin tercihlerin, kullanıcının siteye erişim sağladığı her bir cihaz
özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Yazılım Bağlantı

 Adobe
Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable
okie-settings-on-browser

Google
Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google
Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google
Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&an
r=95647

https://www.nesilteknoloji.com/what-are-cookies-in-computers/
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https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647


Internet
Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-interne
plorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Web Sitesine Girenlere Uyarı Metni

İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için
Gizlilik ve Çerez Politikası’nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez
kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Tamam Detaylar

Bu metin, web sitesine ilk defa girenlere sitenin en altında bir kuşak olarak
gösterilecek ve Tamam düğmesine bastığı anda kaybolacaktır. Bu işlem,
çerezlerin kullanımına izin verdiğini kabul etmesi anlamına gelmektedir.
Eğer siteye giren ziyaretçi ne tür çerezlerin kullanıldığının detaylarını görmek
istiyorsa, Detaylar düğmesini tıkladığında okuması için işbu Gizlilik ve Çerez
Politikasına yönlendirilecektir.

Gizlilik ve Çerez Politikasındaki Değişiklikler

ORC Danışmanlık, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası hükümlerini dilediği
zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik ve Çerez Politikası, Veri Sahibine
herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

