
  
 

  
 

 
 

  

 

           
         

       
   

 
     

 

            
         

 
          
         

        
         

       
        

   
 

         
 

 

       
         

          
       

         
        
      

           
      

Çerez Bildirimi 

Son Değiştirme Tarihi: 21 Aralık 2022 

Bu Çerez Bildirimi, Western Digital ("Western Digital," "biz", "bize/bizi" veya "bizim") 
olarak web sitemiz, uygulamalarımız, e-postalarımız, reklamlarımız ve çevrim içi 
hizmetlerimizde çerezleri ve diğer teknolojileri nasıl kullandığımızı ve sahip olduğunuz 
seçenekleri açıklamaktadır. 

Ayarlarınızı güncellemek için lütfen Çerez Tercihleri sayfasını ziyaret edin. 

"Çerez" Tanımı 

Çerezler, bir web sitesini, e-postayı, reklamı veya diğer çevrim içi hizmetleri ziyaret 
ettiğinizde tarayıcınıza gönderilen, bilgi saklayan küçük metin parçalarıdır. 

Pikseller (web işaretçileri olarak da bilinir); bir web sitesinde, e-postada, uygulamada, 
reklamda veya diğer çevrim içi hizmetlerde gömülü kod parçalarıdır ve bir sunucuya 
kullanımınız hakkında bilgi gönderirler. Görüntü pikselleri (küçük grafik görüntüler) ve 
JavaScript pikselleri (JavaScript kodu içeren) dâhil olmak üzere çeşitli piksel türleri vardır. 
Piksel içeren bir konuma eriştiğinizde piksel, tarayıcınıza çerez gönderebilir veya mevcut 
çerezleri okuyabilir. Benzer amaçlarla yazılım geliştirme kitleri gibi başka teknolojiler de 
kullanırız. 

Bu Çerez Bildiriminde bundan böyle tüm bu teknolojilerden "çerezler" olarak 
bahsedeceğiz. 

Çerez Türleri 

Ürün ve hizmetlerimizi sunmak, korumak ve içeriği kişiselleştirme, kullanıcı davranışlarını 
anlama ve daha güvenli bir deneyim sunma gibi yollarla geliştirmek amacıyla çerezleri 
kullanırız. Üçüncü taraf web siteleri ve uygulamaları üzerindekiler dâhil olmak üzere size 
kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak ve tanıtım kampanyalarımızın etkinliğini belirlemek 
amacıyla da çerezleri kullanabiliriz. Aşağıda, kullandığımız çeşitli çerez türleri ve bunların 
kullanım amaçları açıklanmıştır. Kullanacağımız çerezlerin, kullandığınız belirli web 
sitelerine ve hizmetlere bağlı olarak değişeceğini lütfen unutmayın. 

• Zorunlu çerezler: Bu çerezler, web sitelerimizi ve hizmetlerimizi size sunmak ve 
alışveriş sepeti veya ürün uygulaması işlevselliğini sağlama gibi önemli özellikleri 

https://www.westerndigital.com/tr-tr/legal/privacy-statement#teconsent


  
 

  
 

         
    

           
       

       
       

         
      

        
           

      
      

         
         

        
 

           
      

         
      

            
      

        
    

        
           

         
       

 

    

      
       

        
        

          
          

       
         

          
          

 

mümkün kılmak için kesinlikle gereklidir. Bu çerezleri devre dışı bırakırsanız 
isteklerinizi tam olarak yerine getiremeyebiliriz. 

• Performans ve işlevsellik çerezleri: Bu çerezler, web sitelerimizi ve 
hizmetlerimizi nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplar ve gezinirken yaptığınız 
tercihleri hatırlamamızı sağlar. Bu çerezlerin topladığı bilgiler, web sitelerimizi en 
iyi hâle getirmemize ve bunları kullanımınızı kolaylaştırmamıza yardımcı olur ve 
kişisel olarak sizi tanımlamaz. Bu çerezleri devre dışı bırakır veya engellerseniz 
web sitelerimiz, uygulamalarımız ve hizmetlerimizin bazı özelliklerini 
kullanamayabilirsiniz ve size sağlayabileceğimiz destek ve bilgiler kısıtlanabilir. 

• Analitik ve özelleştirme çerezleri: Bu çerezler; web sitelerimiz, uygulamalarımız 
ve hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını ve pazarlama kampanyalarımızın ne kadar 
etkili olduğunu anlamamıza ve web sitelerimizi özelleştirmemize yardımcı olması 
amacıyla kullandığımız bilgileri birleştirilmiş biçimde toplar. Bu çerezleri devre dışı 
bırakır veya engellerseniz web sitelerimiz, uygulamalarımız ve hizmetlerimizin bazı 
özelliklerini kullanamayabilirsiniz ve size sağlayabileceğimiz destek ve bilgiler 
kısıtlanabilir. 

• Reklam çerezleri: Bu çerezler, tarayıcı veya alışveriş geçmişiniz hakkında bilgi 
toplar veya ilgi alanlarınıza daha uygun reklam mesajları sunmada 
kullanılır. Sürekli aynı reklamların çıkmasını önleme, reklamların doğru şekilde 
görüntülenmesini sağlama ve bazı durumlarda ilgi alanlarınıza uygun reklamları 
seçme gibi işlevleri yerine getirirler. Bu bilgileri size ve ilgi alanlarınıza göre 
kişiselleştirilmiş reklamları oluşturmaya ve sunmaya yardımcı olması için üçüncü 
taraflarla paylaşabiliriz. Bu çerezleri devre dışı bırakır veya engellerseniz web 
sitelerimiz, uygulamalarımız ve hizmetlerimizin bazı özelliklerini 
kullanamayabilirsiniz ve size sağlayabileceğimiz destek ve bilgiler kısıtlanabilir. 

• Sosyal ağ çerezleri: Bu çerezler, web sitemiz ve hizmetlerimizdeki sayfa ve 
içerikleri üçüncü taraf sosyal ağlar ve diğer web siteleri aracılığıyla paylaşmanızı 
sağlamak amacıyla kullanılır. Bu çerezler ayrıca reklam amaçlarıyla da 
kullanılabilir. 

Üçüncü Taraflarca Yerleştirilen Çerezler 

Web sitelerimiz, uygulamalarımız ve hizmetlerimizde üçüncü taraflarca yerleştirilen 
çerezlere de rastlayabilirsiniz. Örneğin, ürünlerimizi çevrim içi olarak satın aldığınızda e-
ticaret sağlayıcımız çerezler ve diğer teknolojiler kullanabilir. Ayrıca üçüncü tarafların, 
çevrim içi faaliyetleriniz ve/veya üçüncü taraf sitelerinde veya çevrim içi hizmetlerindeki 
faaliyetleriniz ile ilgili bilgileri takip etmesi için web sitelerimize çerezler yerleştirmesine 
de izin verebiliriz. Üçüncü taraflar, bu bilgilere dayanarak size hedefli reklamlar 
gönderebilir ve bu kapsamda web sitelerimizde ve üçüncü taraf web sitelerinde 
görüntülemiş olduğunuz ürün ve hizmetlerimizin yeniden pazarlanması yer alabilir. 

Bu Çerez Bildirimi, üçüncü taraflara ait ve/veya bu taraflarca işletilen çerezler, 
uygulamalar, teknolojiler veya web siteleri yahut bilgi toplamak veya depolamak için bizim 
teknolojimizi kullanıyor veya bunlara erişim sağlıyor olsalar dahi söz konusu üçüncü 



  
 

  
 

          
          

    

          
        

         
         

         

          
     

       
       
        

   

       
       

        
  

          
      

     

           
 

      
           

        
          

     
 

        
        

   
 

 

taraflarca gerçekleştirilen eylemler için geçerli değildir. Üçüncü tarafların çerezleri nasıl 
kullandığını anlamak için lütfen bu tarafların gizlilik ve çerez politikalarını inceleyin. 

İlgi Alanına Dayalı Reklamlar 

Sitelerimizde reklam göstermek ve üçüncü taraf sitelerde reklam yayınlamak için üçüncü 
taraf hizmet sağlayıcılarını kullanırız. Bu sayede size ilgilenebileceğiniz ürünler ve 
hizmetlere yönelik reklamlar (ilgi alanına dayalı reklamlar) yönlendirebiliriz. Reklam 
sektörlerinin Çevrim İçi Davranışsal Reklamcılığa ilişkin Öz Denetim İlkelerine ("İlkeler") 
uyar ve bu İlkelere uyan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla çalışırız. 

İlgi alanına dayalı reklamlar hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bu reklamları 
engellemek için şu adresleri ziyaret edebilirsiniz: 

• Dijital Reklamcılık Birliği (DAA): http://www.aboutads.info/choices/
• Ağ Reklamcılığı Girişimi (NAI): http://optout.networkadvertising.org
• Avrupa'da, Avrupa İnteraktif Dijital Reklamcılık Birliği (EDAA):

http://www.youronlinechoices.eu/ ve http://www.edaa.eu/

Reklamları engelleme yalnızca seçtiğiniz katılımcıların artık size belirli hedefli reklamları 
iletmeyeceği anlamına gelir; bundan sonra hiç hedefli reklam almayacağınız anlamına 
gelmez (örneğin, katılımcıların diğer müşterileriyle bağlantılı olarak veya diğer teknoloji 
hizmetleri aracılığıyla). 

Yargı bölgenize bağlı olarak reklamla ilgili bazı ek haklarınız olabilir. Daha fazla bilgi için 
lütfen Gizlilik Bildirimimizin Haklarınız bölümünü inceleyin. 

Çerezleri Kontrol Etmek ve Engellemek 

Web sitemize ilişkin tercihlerinizi kullanmak için lütfen Çerez Tercihlerinizi ziyaret edin. 

Ayrıca tarayıcınız veya cihazınız, tarayıcı çerezlerinin ayarlanması veya silinmesi 
konusunda seçim yapmanızı sağlayacak ayarlar önerebilir. Bu kontroller hakkında daha 
fazla bilgi edinmek ve çerez tercihlerinizi kullanmak için, tarayıcınızın veya cihazınızın 
yardım bölümünü ziyaret edin. Çerezleri reddetmeyi seçerseniz yukarıda belirtildiği gibi, 
web sitelerimiz ve hizmetlerimizin belirli özelliklerini kullanamayabilirsiniz. 

Engelleme ayarınızın genellikle yalnızca engelleme ayarını yaptığınız tarayıcı veya cihazınız 
için geçerli olacağını ve tarayıcı çerezlerini silmeniz veya ayarlarınızı değiştirmeniz hâlinde 
sıfırlanabileceğini lütfen dikkate alın. 

http://www.aboutads.info/choices/
http://optout.networkadvertising.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.edaa.eu/
https://www.westerndigital.com/tr-tr/legal/privacy-statement%23your-rights
https://www.westerndigital.com/tr-tr/legal/privacy-statement#teconsent
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