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ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu Çerez Politikası, Manisa Organize Sanayi (MOS) Lojistik Hizmetleri A.Ş.’ne (bundan sonra “Mos
Lojistik” olarak anılacaktır) ait tüm web siteleri için geçerlidir. Mos lojistik’e ait olan web siteleri çerez (cookie)
kullanan sitelerdir.
Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayar, tablet, mobil cihaz vb.
cihazlarınızda depolanan, ufak boyutlarda bilgiler içeren metin dosyalarıdır. Çerezler, bu bilgileri tekrar kaynak
web sitesine veya çerezleri “tanıyan” bir başka web sitesine gönderirler.
Oturum çerezleri (sessioncookies) ve kalıcı çerezler (persistentcookies) olmak üzere sitelerimiz genelinde iki tür
çerez kullanmaktayız. Oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler.
Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri doluncaya (bu şekilde çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı,
çerezlerin "kullanım ömürlerine" bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar.
Web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve
ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın ölçümlenmesi dahil olmak üzere
web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı tespit etmek için kullanır.
Web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam
verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için
“reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar
sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil
uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi
tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.
Mos Lojistik web sitelerinde Google, Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics
kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini
nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Konu hakkında detaylı bilgi
için
https://support.google.com/analytics/answer/4597324?hl=tr&ref_topic=1008008
adresini ziyaret edebiliriz.
Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

Google ChromeTarayıcınızın

adres bölümünde yer alan, "kilit işareti" ni tıklayarak, "Çerezler”
sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet
Explorer

Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak
“izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Hazırlayan

Muhasebe Sorumlusu

Kontrol Eden
Depo Op. ve İdari İş. Yön.

Onaylayan
Genel Müdür
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MozillaFirefox Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler”
görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera

Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez
yönetimini yapabilirsiniz.

Safari

Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik”
Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için:
https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya
"PrivacyBadger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).
Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini ve mobil sitesini kullanmaya devam
edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya
erişiminiz sınırlı olabilir. Çerezleri reddetmeksizin web sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde cihazınıza
çerezlerin yerleştirilmesini kabul etmiş olmaktasınız. Çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesini istemiyorsanız,
lütfen internet tarayıcınızın ayarlarını tercihlerinize göre düzenleyin.
İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:
İşlevsel ve Analitik Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin
kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında
verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.
Çerezleri Kullanım Amacı

Mecra
Google
(analytics,
doubleclick,adform)
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adwords,Ölçümleme, Reklam, Site
iyileştirme

Kontrol Eden
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Çerez Türü
içi İşlevsel ve analitik çerezler Ticari
çerezler
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