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ÇEREZ POLİTİKASI 

 

BARGA BAYRAMOĞLU RÜZGAR ENERJİSİ ÜRÜNLERİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

(“BARGA BAYRAMOĞLU”)               

Barga Bayramoğlu Çerezleri Ne İçin Kullanmaktadır? 

Barga Bayramoğlu çerezleri;  

 Web sitesi kullanımınızı arttırmak ve geliştirmek, 

 Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google 

Analytics ile çerezleri ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki 

bilgiler/raporlar ile analiz etmek 

amacıyla kullanır.  

Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu 

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

İşbu Çerez Politikası ile Barga Bayramoğlu tarafından çerezlerin ne için ve nasıl kullanıldığı ne 

tür çerezlerin kullanıldığı, çerezlerin nasıl yönetilebileceği ve çerez politikası değişiklikleri 

açıklanmaktadır.   

Barga Bayramoğlu Ne Tür Çerezler Kullanmaktadır? 

Barga Bayramoğlu 6 farklı kategoride çerez kullanmaktadır. Aşağıda kullanılan çerezlerin 

türleri ve bu çerezlerin nasıl kullanıldığına ilişkin detaylı bilgi yer almaktadır. 

 

Çerez Adı Sağlayıcı Saklama Açıklama Çerez Tipi 

CerezPolitikaOkundu bbre.com.tr 

 

1 Gün Siteye ziyaret 

edenin, çerez 

politikası ve kişisel 

verilerin korunması 

Persistent 

Cookie 

https://policies.google.com/privacy?hl=tr#infocollect
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ile ilgili bildirimi 

okuduğunu 

saklamak için 

.ASPXAUTH bbre.com.tr 

 

Tarayıcı 

oturum 

süresi 

boyunca 

Login olmuş 

kullanıcının oturum 

bilgisini saklamak 

için 

Persistent 

Cookie 

Lang bbre.com.tr 

 

3 Gün Sitenin hangi dilde 

gösterileceği 

bilgisini saklamak 

için 

Persistent 

Cookie 

_ga Google 1 Gün Analytics cihaz 

bilgisi - Google Tag 

Manager sisteminde 

yer alan 

uygulamarın 

kullanması için 

Persistent 

Cookie 

_gid Google 1 Gün Kullanıcı Tanımlama 

için 

Persistent 

_gat_gtag_UA_50406100_3 Google 1 Gün  Analytics cihaz 

bilgisi - Google Tag 

Manager sisteminde 

yer alan 

uygulamarın 

kullanması için 

Persistent  

 

Barga Bayramoğlu Çerezleri Nasıl Kullanmaktadır? 
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Barga Bayramoğluna ait olan www.bbre.com.tr web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. 

Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz 

konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir 

dosyadır. 

Oturum çerezleri (session cookies) ve kalıcı çerezler (persistent cookies) 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. 

www.bbre.com.tr çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama 

kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil 

uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden 

fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi/mobil uygulamaya daha 

sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.  

Çerezler Nasıl Yönetilebilir?  

Aşağıda açıklanan şekilde ve kullanılan internet tarayıcısına göre çerezler hakkında bilgi 

edinilebilir, izin verme yahut reddetme hakları kullanılabilir.  

Google Chrome: Tarayıcının “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini 

tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verilebilir veya çerezleri bloke edebilir. 

Mozilla Firefox: Tarayıcının sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesine, ardından. 

“Seçenekler” görseline tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezler 

yönetilebilir.  

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

bölümünden çerezler yönetilebilir. 

Internet Explorer: Tarayıcının sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden 

“Güvenlik” sekmesini tıklayarak ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimi 

gerçekleştirilebilir. 

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

için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret 

http://www.bbre.com.tr/
https://www.allaboutcookies.org/
https://www.youronlinechoices.eu/
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edebilirsiniz, veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz 

(https://www.eff.org/tr/privacybadger) 

Çerez kullanımının reddedilerek devre dışı bırakılması halinde bazı özelliklerin kullanımı veya 

çalışması zorlaşabilmektedir. 

https://www.eff.org/tr/privacybadger
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