
TOPTANAPP ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI 

 

toptan.app’den en verimli şekilde faydalanabilmeniz 

ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler 

kullanıyoruz. İnternet sitemizde kullanılan çerezleri 

her zaman kontrol edebilirsiniz. Çerez kullanılmasını 

tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri 

silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun 

internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini 

hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı 

değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını 

kabul ettiğinizi varsayacağız. 

 

Bunlardan ayrı olarak, internet sitemizin ana 

fonksiyonlarını yerine getirebilmek için teknik olarak 

gerekli olan çerezlerin kullanıldığını belirtmek isteriz. 

Bu çerezlerin kullanımı internet sitemizin teknik 

olarak doğru bir şekilde çalışması için zorunlu 

olduğundan onayınıza bağlı değildir. 

 

1. Çerez nedir? Neden kullanılmaktadır? 

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından 

tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna 

depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler 

konusundan daha detaylı bilgi için: 

http://www.aboutcookies.org/ ve 

http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret 

edebilirisiniz. İnternet sitemizde çerez kullanılmasının 

başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır: 

 

▪ İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını 

arttırarak hizmetlerimizi geliştirmek, 

▪ İnternet sitesini iyileştirmek, internet sitesi 

üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan 

özellikleri sizlerin tercihlerine göre 

kişiselleştirmek, 

▪ İnternet sitesinin, sizin ve Toptanapp’in hukuki ve 

ticari güvenliğini sağlamak. 

 

TOPTANAPP COOKIE POLICY 

 

 

We use cookies in order to improve 

your user experience and make you use 

toptan.app efficiently. You may 

always control the cookies used on our 

website. If you do not prefer to use 

cookies, you can delete or block 

cookies from your browser’s settings. 

However, we would like to remind that 

this may affect your usage of our 

website. We will assume that you 

accept the use of cookies on this 

website, unless you change your 

browser’s cookie settings. 

 

Besides we would like to declare that 

we use technical cookies in order to 

improve the main functions of our 

websites. The usage of these cookies is 

not dependent on your consent since 

these cookies are required to ensure 

that our website function technically 

correctly. 

 

1. What is cookie? Why is it 

used? 

 

The cookies are small text files stored 

by the websites you visit on your 

device or network server via browsers. 

For more detailed information about 

cookies: You may visit  

http://www.aboutcookies.org/ and 

http://www.allaboutcookies.org/ sites. 

The main purposes of using cookies on 

our website are listed below: 

 

http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/


toptan.app’de, PHPSESSID, cky-active-check, 

cookieyesID, cky-consent, cookieyes-necessary, 

cookieyes-functional, cookieyes-analytics, cookieyes-

advertisement, cky-action, cookieyes-other, 

cookieyes-performance,  Google Analytics, Google 

adwords, Yandex Metrica gibi analitik sistemler ve 

Facebook, Twitter, Linkedin ve Youtube çerezleri 

kullanılmaktadır. 

 

2. İnternet sitemizde hangi tür/kategoride 

çerezler kullanılmaktadır? Çerezlerin 

süreleri nedir? 

 

Çerez Türleri Süres

i 

Açıklam

a 

Oturum çerezleri 1 gün  

Kalıcı çerezler 1 yıl  

Birinci ve üçüncü kişi çerezler 1 yıl  

Facebook Social Plugins 1 yıl  

Google Analytics 1 yıl  

Facebook Connect 1 yıl  

Google Tag Manager 1 yıl  

crisp-

client%2Fsession%2F5d9b272

4-b7a1-43aa-94c3-

70f295591d6 

6 Ay  

Zorunlu çerezler   

 

3. Çerez tercihleri nasıl değiştirilebilir? 

 

...... 

 

▪ To improve our services by 

increasing the functionality and 

performance of the website, 

▪ To improve the website, to offer 

new features on the website and to 

personalize the features offered 

according to your preferences, 

▪ To ensure the legal and commercial 

security of the website, you and 

Toptanapp. 

 

PHPSESSID, cky-active-check, 

cookieyesID, cky-consent, cookieyes-

necessary, cookieyes-functional, 

cookieyes-analytics, cookieyes-

advertisement, cky-action, cookieyes-

other, cookieyes-performance,  

Analytics systems such as Google 

Analytcs, Google adwords, Yandex 

Metrica and Facebook, Twitter, 

Linkedin and Youtube cookies are 

used in toptan.app.  

 

 

2. What type/category of 

cookies are used on our 

website? What is the 

duration of the cookies? 

 

Type of 

Cookies 

Duratio

n 

Explanatio

n 

Session 

cookies 

1 Days  

Persistent 

cookies 

1 Years  

First and 

third party 

cookies 

1 Years  



Facebook 

Social 

Plugins 

1 Years  

Google 

Analytics 

1 Years  

Facebook 

Connect 

1 Years  

Google 

Tag 

Manager 

1 Years  

Toptanap

p 

scientific 

cookies 

1 Years  

Mandator

y cookies 

1 Years  

 

3. How can the cookie 

preferences be changed? 

 

..... 

 

 

 


