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ÇEREZ BİLDİRİMİ 

1. Genel Bilgi 

Jowat Atasoy Yapıştırıcı Ürünler Ticaret Anonim Şirketi’ne ait https://www.jowat.com/tr-TR/ internet 

sitemizde çeşitli çerezler kullanılmaktadır. Bu politika, sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin olup, 

sitemizi ziyaretiniz esnasında hangi çerezleri kullandığımızı ve kullanım amaçlarımızı sizlere açıklamak 

üzere hazırlanmıştır.  

Çerez, ziyaret ettiğiniz internet sitesi aracılığıyla elde edilen ve çerezi yerleştiren kişinin sizinle ilgili 

bilgiler edinmesini sağlayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler genelde internet sitelerinin çalışmasını 

veya daha iyi çalışmasını sağlamak, genel kullanım raporları oluşturmak veya kullanıcıların 

hatırlanmasını sağlamak gibi işlevsellik, performans, pazarlama faaliyetleri gibi amaçlarla 

kullanılmaktadır. 

2. Kullandığımız Çerezler ile Kullanım Amacımız 

Kullandığımız bazı çerezler sizlere verdiğimiz hizmetler kapsamında zorunlu olarak kullanılmaktadır. 

Kullandığımız bazı çerezler ise sadece siz onay verdiğiniz sürece kullanılmaktadır. Bu kapsamda temel 

olarak kullandığımız çerezler şunlardır: 

 Zorunlu olarak kullandığımız çerezler: 

o Bu çerezler internet sitemizin kullanımı için zorunlu olan çerezlerdir ve çoğunlukla 

kişisel veri içermemektedir. Bu tür çerezlerin kullanımında onayınız aranmamaktadır. 

 İşlevselliği artırmak için kullandığımız çerezler: 

o Bu çerezler bölgeye göre dil seçiminin sağlanması gibi sitemizin işlevselliğini artırmak 

amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür çerezler türüne göre onayınıza tabii olarak kullanılır.  

 Performans amacıyla kullandığımız çerezler: 

o Bu çerezler internet sitemizi geliştirmek, iyileştirmeler yapmak için kullanılır. Bu tür 

çerezler türüne göre onayınıza tabii olarak kullanılır. 

 Profilleme veya hedefleme (targeting) çerezleri: 

o Bu çerezler ile internet sitemizi ziyaret ettiğini sırada işlemleriniz kaydedilerek sizlerin 

davranış alışkanlıkları analiz edilmekte bu yolla kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama 

faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel içeriklerin ön plana çıkarılması sağlanmaktadır. 

Bu tür çerezler onayınıza tabii olarak kullanılır. 

 …. 

Kullanım ömürlerine göre şu çerezleri kullanmaktayız.  

Kalıcı Çerezler: Bu çerezler cihazınıza atanan ve geçerlilik süresi boyunca kullanılan çerezlerdir.  

https://www.jowat.com/tr-TR/
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 Geçici Çerezler veya Oturum Çerezleri: Bu tür çerezler ile her bir ziyaretinize özel olarak 

atanmakta ve kullanım ömrü ziyaretinizin süresi kadar olmaktadır. Bu tür çerezler tarayıcınızı 

kapattığınızda silinir.  

 

Son olarak sitemizde kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanmaktayız. Bu yönde 

kullandığımız çerezleri şöyle açıklayabiliriz: 

 Birinci Taraf Çerezleri: Bizzat kendi sitemiz tarafından yerleştirilen, kendi ürün ve 

hizmetlerimize yönelik amaçlar için kullanılan çerezlerdir. 

 Üçüncü Taraf Çerezleri: Kendi sitemiz haricinde üçüncü taraflarca yerleştirilen, amaçları ve 

kullanım yöntemleri üçüncü taraflara bağlı olan çerezlerdir.  

Sitemizde kullandığımız çerezler ve kullanım kapsamları ise şu şekildedir: 

Çerez İsmi  Çerez Sağlayıcı  Çerez Kullanım 

Türü  

Kullanım Amaçlarımız  

Cookie Control    

www.jowat.com.tr  

 

İşlevsellik (Tercih 

Çerezi)  

İnternet sitemize yönelik yapılan çerez 

tercihlerinizi kaydetmek, kullanıcının siteye 

sonraki girişlerinde çerez tercihlerini hatırlamak 

amacıyla işlenir.  

Language  İşlevsellik (Dil Seçimi 

Çerezi)  

Kullanıcının siteye yönelik yaptığı dil tercihlerini 

hatırlamak amacıyla işlenir.  

_ga  

_gali  

_gat  

_gid  

www.google.com Performans ((Google) 

Universal Analytics Ç

erezleri)  

Google Analytics, "çerezleri", yani bilgisayarınızda 

saklanan ve web sitelerini kullanma şeklinizi analiz 

etmeye olanak sağlayan metin dosyalarını 

kullanır. Bu çerez aracılığıyla alınan verileriniz 

ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada 

saklanır.  

…… www.youtube.com Pazarlama  YouTube, bu web sitelerini ziyaret ettiğinizde web 

sitelerimize ait ilgili alt siteye eriştiğiniz bilgisini 

alır. YouTube, bilgilerinizi, kullanım profilleri 

olarak saklar ve reklam ve pazarlama araştırması 

amaçlarıyla ve/veya ihtiyaçlara uyacak şekilde 

özelleştirilmiş bir tasarım için kullanır. 

….    …  Zorunlu (Güvenlik 

İhlali Bildirimi Çerezi)  

Bu çerez, bir güvenlik ihlalini yetkili makamlara 

bildirmek için kullanılmaktadır.  

  

  

 

 

3. Çerezleri Kaldırma Prosedürü 

Çerezler kullandığınız tarayıcılar vasıtasıyla sistemimize yerleştirilir. Kullanıcılar kullandıkları 

tarayıcılara göre değişen yöntemler ile, şirketimize ait web sitesinde kullanılan, saklanan, işlenen 

çerezlerden dilediklerini silebilir, engelleyebilir veya tekrar onay verebilir. Sitemizi ziyaret etmek için 

kullandığınız tarayıcıya göre bahsi geçen işlemleri aşağıdaki linklerden yapabilirsiniz.  
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Çerezlere verdiğiniz izni iptal ettiğinizde sitemizin bazı fonksiyonlarını kullanamayabilir veya daha az 

etkinlikle kullanabilirsiniz.  

 Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-GB/kb/278835 

 Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB 

 Firefox – https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-

firefox 

 Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB 

 Opera – http://www.opera.com/help/tutorials/ 

Eğer üstte yazanlardan farklı bir tarayıcı kullanıyorsanız, tarayıcınızın geliştirici (developer) sayfasını 

ziyaret edin.  

Tüm tarayıcılarda Google Analytics çerezlerini kapatmak için ise  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini kullanabilirsiniz.  

Jowat Atasoy Yapıştırıcı Ürünler Ticaret Anonim Şirketi, bu çerez bildiriminde değişiklik yapma hakkını 

saklı tutar. Gizliliğinizi önemsiyor ve bu nedenle çerez bildirimimizi gerektikçe güncelliyoruz. Güncel 

versiyonuna sitemizi ziyaret ederek her zaman ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.microsoft.com/en-GB/kb/278835
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox
https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
http://www.opera.com/help/tutorials/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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COOKIE NOTICE 

1. General Information 

We, as Jowat Atasoy Yapıştırıcı Ürünler Ticaret Anonim Şirketi, use various cookies on our website 
https://www.jowat.com/tr-TR/https://www.jowat.com/tr-TR/ This policy is about the cookies we use 
on our site, and it has been prepared to explain to your which cookies we use during your visit to our 
site and our purposes. 

Cookies are small text files that are obtained through the website you visit and enable the person 
placing the cookie to obtain information about you. Cookies are generally used for functionality, 
performance, marketing activities, such as making websites work or better, creating general usage 
reports or remembering users. 

2. The Cookies We Use and Our Purpose 
 

Some cookies we use are used compulsorily within the scope of the services we provide to you. Some 
of the cookies we use are used only as long as you give your consent. In this context, the cookies we 
use are as follows: 

 Cookies we use compulsorily: 

These cookies are mandatory for the use of our website and mostly do not contain personal data. Your 
consent is not required for the use of such cookies. 

 Cookies we use to increase functionality: 

These cookies are used to increase the functionality of our site, such as providing language selection 
by region. These types of cookies are used based on your consent. 

 Cookies we use for performance purposes: 

These cookies are used to improve our website and make improvements. These types of cookies are 
used based on your consent. 

 Profiling or targeting cookies: 

 With these cookies, while you visit our website, your transactions are recorded and your behavioral 
habits are analyzed, in this way, personalized advertising and marketing activities are carried out and 
special content is highlighted. These types of cookies are used subject to your consent. 

 …. 

We use the following cookies according to their lifetime. These: 

 Permanent Cookies:  

These cookies are assigned to your device and used throughout their validity period. 

 Temporary Cookies or Session Cookies:  

These types of cookies are specially assigned to each visit and their lifetime is as long as the duration 
of your visit. These types of cookies are deleted when you close your browser. 

We use our own cookies and third-party cookies on our site. We can explain the cookies we use in this 
direction as follows: 

https://www.jowat.com/tr-TR/
https://www.jowat.com/tr-TR/
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 First Party Cookies: 

These are cookies placed by our own site and used for our own products and services. 

 Third Party Cookies:  

These are cookies placed by third parties other than our own site and whose purposes and usage 
methods depend on third parties. 

The cookies we use on our site and their scope of use are as follows: 

Name of 
Cookie 

Cookie Supplier Cookie Usage Type 
(Purpose) 

 Purpose for Usage 
 

Cookie Control    
www.jowat.com.tr 

 

Functionality 
(Preference Cookie) 

It is processed in order to save your cookie 
preferences made for our website and to 
remember the cookie preferences of the 
user when they enter the site. 

Language  Functionality 
(Language Preference 
Cookie) 

It is processed to remember the language 
preferences made by the user for the site. 

_ga  
_gat  
_gid  
AMP_TOKEN  
gac_<property-
id> 

www.google.com  Performance ((Google) 
Universal Analytics)  

Google Analytics uses "cookies", text files 
that are stored on your computer and 
allow you to analyze the way you use 
websites. Your data received via this 
cookie is transferred to a Google server in 
the USA and stored there. 

…… www.youtube.com Marketing YouTube receives the information that 
when you visit these websites you have 
accessed the relevant sub site of our 
websites. YouTube stores your 
information as usage profiles and uses it 
for advertising and marketing research 
purposes and / or a customized design to 
suit the needs. 

….    …  Compulsorily (Security 
Breach Notification 
Cookie)  

This cookie is used to report a security 
breach to authorities.  
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3.  Cookies Removal Procedure 

Cookies are placed on our system through the browsers you use. Users can delete, block or re-approve 
any of the cookies used, stored and processed on our website, with methods varying according to the 
browsers they use. Depending on the browser you use to visit our site, you can perform the 
aforementioned operations from the links below. 

When you revoke your consent to cookies, you may not be able to use some functions of our site or 
use them with less efficiency. 

 Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-GB/kb/278835 

 Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB 

 Firefox – https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-
firefox 

 Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB 

 Opera – http://www.opera.com/help/tutorials/ 

 

If you are using a different browser than the one above, visit the developer page of your browser. 

You can use http://tools.google.com/dlpage/gaoptout address to turn off Google Analytics cookies in 
all browsers. 

Jowat Atasoy Yapıştırıcı Ürünler Ticaret Anonim Şirketi, reserves the right to make changes to this 
cookie statement. We care about your privacy and therefore update our cookie notice as needed. You 
can always access the current version by visiting our site. 

 

 

Yayın Revizyon Tanımı Onay Revizyon Tarihi 

1    

    

 

İmza Tarih 
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