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Çerez beyanı 
 

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde kullandığınız cihaza (bilgisayar, tablet, telefon...) kaydedilen küçük 
dosyalardır. Vandersanden internet siteleri de çerezler kullanır,  bu çerezler kullanıcı tercihlerini kaydetmeye ve statik 
bilgileri toplamaya izin verir. Gizliliğinizi korumak, verdiğimiz hizmetleri iyileştirmek ve size optimal derecede kullanıcı 
kolaylığı sunabilmek için çerezleri neden ve hangi amaçlar için kullandığımız hakkında sizi bilgilendirmeye önem 
veriyoruz. 

JavaScript ve Web Beacons gibi bilgi toplama ve aktarımını mümkün kılan başka teknikler de vardır. Bu teknikler ve 
çerezler, bugün neredeyse tüm modern internet sitelerinde kullanılmaktadır. 

 
İnternet sitelerimiz kendi çerezlerini ve üçüncü tarafların çerezlerini kullanır. Üçüncü tarafların çerezleri için ilgili gizlilik 
ve çerez politikasına göz atmanızı tavsiye ederiz. 

1 Çerez türleri 
Farklı tür çerezler vardır: 

1.1 Fonksiyonel çerezler 
Fonksiyonel çerezler, doğru ve kullanıcı dostu bir internet sitesi sunmak için gereklidir. Bazı örnekler: 

- Dil tercihlerinizi kaydetmek 
- Suistimal veya dolandırıcılıkları takip etmek 
- İnternet sitesini ekran görüntüsü boyunda göstermek için tarayıcı ayarlarını kaydetmek 

1.2 Analitik çerezler 
Bu çerezler, internet sitemizin kullanımı hakkındaki statik bilgileri toplamak için kullandığımız tipik üçüncü taraf 
çerezleridir, örnek: 

- Sayfaların ortalama yüklenme süresi 
- Ziyaret edilen sayfalar 
- Tarayıcı bilgileri 
- IP adresi 
- MAC adresi 
- (sayfa) ziyaretinin süresi 
- Bir videonun izlenme süresi 
- Downloadlar (Yüklemeler) 
- İşletim sistemi hakkında bilgiler 
- Kullanılan cihaz hakkında bilgiler 
- Bir veya daha fazla sayfadaki tıklanma ve diğer etkileşimler 

Bu çerezler ve statik bilgileri, aslında bir analizden sonra performans, güvenlik, kullanıcı kolaylığı, içerik ve hizmetlerimizi 
optimal hale getirmek amaçlıdır. 

1.3 Reklam çerezleri 
Vandersanden üçüncü tarafların internet sitelerine reklamlar yerleştirebilir. Bunun için reklam çerezleri kullanılır. 
İnternet sitelerimizde de üçüncü tarafların çerezlerini birbirine linklemek için bu çerezler olabilir. Ziyaret ettiğiniz 
internet siteleri, tıklama, satın alma gibi online davranışınıza göre size isteğe göre reklam sunabiliriz. Ayrıca bu çerezler 
örneğin spesifik bir reklamı görüp görmediğinizi de takip eder. 
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1.4 Sosyal medya çerezleri 
Sosyal medya çerezleri, daima üçüncü taraf çerezleridir. Bir sosyal medya butonuna tıkladığınız ve/veya yükleme 
yaptığınızda tipik şekilde kullanılırlar. 

Daha fazla bilgi için sizi bu üçüncü tarafların gizlilik ve çerez politikasına yönlendirmek isteriz. 

- Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
- Google+/Youtube: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ 
- Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
- Twitter: https://twitter.com/privacy 
- Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ 
- Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy 

 

2 Kullanılan çerezler 

2.1 İnternet sitelerinin listesi 
Vandersanden, çerezlerin aktif olabileceği aşağıdaki internet siteleri ve/veya (alt) domainlerin sahibidir: 

 vandersanden.com 
 forms.vandersanden.com 
 ref.vandersanden.com 
 portal.vandersanden.com 
 *.calculationtool.com 

2.2 Çerez tablosu 
Burada internet sitelerimizde kullanılan çerezlerin kısa bir özetini bulabilirsiniz: 

 

Tür İsim Kaydetme 
süresi 

Açıklama/Amaç 

Fonksiyonel ARRAffinity oturum Yanıt sürelerini optimize etmek için web 
sitesine trafiği birkaç sunucuda 
dağıtmak için kullanılır. 

Fonksiyonel ARRAffinitySameSite oturum Yanıt sürelerini optimize etmek için web 
sitesine trafiği birkaç sunucuda 
dağıtmak için kullanılır. 

Fonksiyonel ARRAffinity oturum Yanıt sürelerini optimize etmek için web 
sitesine trafiği birkaç sunucuda 
dağıtmak için kullanılır. 

Fonksiyonel ARRAffinitySameSite oturum Yanıt sürelerini optimize etmek için web 
sitesine trafiği birkaç sunucuda 
dağıtmak için kullanılır. 

Fonksiyonel ARRAffinitySameSite oturum Yanıt sürelerini optimize etmek için web 
sitesine trafiği birkaç sunucuda 
dağıtmak için kullanılır. 

Fonksiyonel _GRECAPTCHA 179 gün Bu çerez, insanlarla botları ayırt etmek 
için kullanılır. Bu, web sitelerinin 
kullanımı hakkında geçerli raporlar 
hazırlamak için web sitesi için faydalıdır. 

Fonksiyonel rc::a kalici Bu çerez, insanlarla botları ayırt etmek 
için kullanılır. Bu, web sitelerinin 
kullanımı hakkında geçerli raporlar 
hazırlamak için web sitesi için faydalıdır. 

Fonksiyonel rc::b oturum Bu çerez, insanlarla botları ayırt etmek 
için kullanılır. 
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Fonksiyonel rc::c oturum Bu çerez, insanlarla botları ayırt etmek 
için kullanılır. 

Fonksiyonel li_gc 2 yıl Geçerli etki alanı için kullanıcının 
tanımlama bilgisi onay durumunu saklar 

Fonksiyonel 13457799:state kalici Web sitesinin sohbet kutusu işlevinin 
işlevselliği için gereklidir. 

Fonksiyonel _grecaptcha kalici Bu çerez, insanlarla botları ayırt etmek 
için kullanılır. Bu, web sitelerinin 
kullanımı hakkında geçerli raporlar 
hazırlamak için web sitesi için faydalıdır. 

Fonksiyonel tADe kalici Bu çerez, içerik teslimi ve sunumu 
amacına hizmet eden bir çerez 
paketinin parçasıdır. Çerezler, doğru 
yazı tipi durumunu, blog/resim 
kaydırıcılarını, renk temalarını ve diğer 
web sitesi ayarlarını korur. 

Fonksiyonel tADu kalici Bu çerez, içerik teslimi ve sunumu 
amacına hizmet eden bir çerez 
paketinin parçasıdır. Çerezler, doğru 
yazı tipi durumunu, blog/resim 
kaydırıcılarını, renk temalarını ve diğer 
web sitesi ayarlarını korur. 

Fonksiyonel tAE kalici Bu çerez, içerik teslimi ve sunumu 
amacına hizmet eden bir çerez 
paketinin parçasıdır. Çerezler, doğru 
yazı tipi durumunu, blog/resim 
kaydırıcılarını, renk temalarını ve diğer 
web sitesi ayarlarını korur. 

Fonksiyonel tC kalici Bu çerez, içerik teslimi ve sunumu 
amacına hizmet eden bir çerez 
paketinin parçasıdır. Çerezler, doğru 
yazı tipi durumunu, blog/resim 
kaydırıcılarını, renk temalarını ve diğer 
web sitesi ayarlarını korur. 

Fonksiyonel tMQ kalici Bu çerez, içerik teslimi ve sunumu 
amacına hizmet eden bir çerez 
paketinin parçasıdır. Çerezler, doğru 
yazı tipi durumunu, blog/resim 
kaydırıcılarını, renk temalarını ve diğer 
web sitesi ayarlarını korur. 

Fonksiyonel tnsApp kalici Bu çerez, içerik teslimi ve sunumu 
amacına hizmet eden bir çerez 
paketinin parçasıdır. Çerezler, doğru 
yazı tipi durumunu, blog/resim 
kaydırıcılarını, renk temalarını ve diğer 
web sitesi ayarlarını korur. 

Fonksiyonel tSP kalici Bu çerez, içerik teslimi ve sunumu 
amacına hizmet eden bir çerez 
paketinin parçasıdır. Çerezler, doğru 
yazı tipi durumunu, blog/resim 
kaydırıcılarını, renk temalarını ve diğer 
web sitesi ayarlarını korur. 

Fonksiyonel tTDe kalici Bu çerez, içerik teslimi ve sunumu 
amacına hizmet eden bir çerez 
paketinin parçasıdır. Çerezler, doğru 
yazı tipi durumunu, blog/resim 
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kaydırıcılarını, renk temalarını ve diğer 
web sitesi ayarlarını korur. 

Fonksiyonel tTDu kalici Bu çerez, içerik teslimi ve sunumu 
amacına hizmet eden bir çerez 
paketinin parçasıdır. Çerezler, doğru 
yazı tipi durumunu, blog/resim 
kaydırıcılarını, renk temalarını ve diğer 
web sitesi ayarlarını korur. 

Fonksiyonel tTE kalici Bu çerez, içerik teslimi ve sunumu 
amacına hizmet eden bir çerez 
paketinin parçasıdır. Çerezler, doğru 
yazı tipi durumunu, blog/resim 
kaydırıcılarını, renk temalarını ve diğer 
web sitesi ayarlarını korur. 

Fonksiyonel tTf kalici Bu çerez, içerik teslimi ve sunumu 
amacına hizmet eden bir çerez 
paketinin parçasıdır. Çerezler, doğru 
yazı tipi durumunu, blog/resim 
kaydırıcılarını, renk temalarını ve diğer 
web sitesi ayarlarını korur. 

Fonksiyonel __lc_cid 2 yıl Web sitesinin sohbet kutusu işlevinin 
işlevselliği için gereklidir. 

Fonksiyonel __lc_cst 2 yıl Web sitesinin sohbet kutusu işlevinin 
işlevselliği için gereklidir. 

Fonksiyonel lang oturum Bir web sitesinin kullanıcının seçtiği dil 
sürümünü hatırlar 

Fonksiyonel @@lc_auth_token:10434997 kalici Web sitesindeki sohbet kutusu işlevini 
optimize etmek için ziyaretçiyi cihazlar 
ve ziyaretler arasında tanımlar. 

Fonksiyonel side_storage_# kalici Web sitesindeki sohbet kutusu işlevini 
optimize etmek için ziyaretçiyi cihazlar 
ve ziyaretler arasında tanımlar. 

Fonksiyonel CookieConsent 1 yıl Geçerli etki alanı için kullanıcının 
tanımlama bilgisi onay durumunu saklar 

Fonksiyonel lang 1 yıl Bir web sitesinin kullanıcının seçtiği dil 
sürümünü hatırlar 

Fonksiyonel skip_country_popup 29 gün Bir ziyaretçi web sitesine başka bir 
ülkeden gelirse seçilen ülkeyi ve dili 
kaydeder 

Fonksiyonel yt-player-bandaid-host kalici Ziyaretçinin cihazına ve ağ ayarlarına 
göre en uygun video kalitesini 
belirlemek için kullanılır. 

Analitik AnalyticsSyncHistory 29 gün lms_analytics tanımlama bilgisi ile bir 
senkronizasyonun gerçekleştiği zamanla 
ilgili bilgileri depolamak için kullanılır 

Analitik _livechat_has_visited kalici Web sitesindeki sohbet kutusu işlevini 
optimize etmek için ziyaretçiyi cihazlar 
ve ziyaretler arasında tanımlar. 

Analitik _at.hist.# kalici AddThis (Oracle) sosyal paylaşım 
platformu tarafından, kullanıcının 
AddThis paylaşım widget'ının kullanım 
geçmişini depolamak için kullanılır 

Analitik _ga 2 yıl Ziyaretçinin web sitesini nasıl 
kullandığına ilişkin istatistiksel veriler 
oluşturmak için kullanılan benzersiz bir 
kimliği kaydeder. 
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Analitik _ga_# 2 yıl Google Analytics tarafından, bir 
kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret 
ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin 
tarihlerine ilişkin verileri toplamak için 
kullanılır. 

Analitik _gat 1 gün Google Analytics tarafından istek 
oranını kısmak için kullanılır 

Analitik _gd# oturum Google Analytics tarafından istatistik 
toplamak için kullanılır 

Analitik _gid 1 gün Ziyaretçinin web sitesini nasıl 
kullandığına ilişkin istatistiksel veriler 
oluşturmak için kullanılan benzersiz bir 
kimliği kaydeder. 

Analitik _pk_id# 1 yıl Ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen 
ortalama süre ve hangi sayfaların 
okunduğu gibi kullanıcının web sitesine 
yaptığı ziyaretlerle ilgili istatistikleri 
toplar. 

Analitik _pk_ses# 1 gün Oturum sırasında ziyaretçiden gelen 
sayfa isteklerini izlemek için Piwik 
Analytics Platform tarafından kullanılır. 

Reklam loc 13 ay  Sağlayıcıların birbirleriyle bilgi paylaşan 
kullanıcıların coğrafi olarak nasıl 
konumlandıklarını belirlemelerine 
yardımcı olmak için kullanılan coğrafi 
konum (eyalet düzeyi).(Oracle)  

Reklam uvc 13 ay  Sosyal paylaşım hizmeti (Oracle) 
AddThis'in aynı kullanıcıyla ne sıklıkta 
karşılaştığını algılar. 

Reklam xtc 13 ay  Kullanıcının sosyal medya üzerinden 
yaptığı paylaşımları kaydeder.(Oracle)  

Reklam IDE 1 yıl Google DoubleClick tarafından, bir 
reklamın etkinliğini ölçmek ve 
kullanıcıya hedefli reklamlar sunmak 
amacıyla, reklamverenin 
reklamlarından birini görüntüledikten 
veya tıkladıktan sonra web sitesi 
kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve 
raporlamak için kullanılır. 

Reklam test_cookie 1 gün Kullanıcının tarayıcısının çerezleri 
destekleyip desteklemediğini kontrol 
etmek için kullanılır. 

Reklam fr 3 ay  Facebook tarafından, üçüncü taraf 
reklamcılardan gerçek zamanlı teklif 
verme gibi bir dizi reklam ürünü 
sunmak için kullanılır. 

Reklam bcookie 2 yıl Gömülü hizmetlerin kullanımını izlemek 
için sosyal ağ hizmeti LinkedIn 
tarafından kullanılır. 

Reklam bscookie 2 yıl Gömülü hizmetlerin kullanımını izlemek 
için sosyal ağ hizmeti LinkedIn 
tarafından kullanılır. 

Reklam lang oturum Bir web sayfası gömülü bir "Bizi takip 
edin" paneli içerdiğinde LinkedIn 
tarafından belirlenir. 
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Reklam lidc 1 gün Gömülü hizmetlerin kullanımını izlemek 
için sosyal ağ hizmeti LinkedIn 
tarafından kullanılır. 

Reklam UserMatchHistory 29 gün Ziyaretçinin tercihlerine göre ilgili 
reklamları sunmak için birden fazla web 
sitesindeki ziyaretçileri izlemek için 
kullanılır. 

Reklam _pinterest_ct_ua 1 yıl Pinterest tarafından hizmetlerin 
kullanımını izlemek için kullanılır. 

Reklam _pinterest_sess 1 yıl Pinterest'in web sitesine entegrasyonu 
için gereklidir. Pinterest.com, web 
sitesinde görsel-işitsel bir hizmet 
sunmaktadır. 

Reklam sbss_e9f7b3b9-3075-49ca-bd64-
ae5109e89849 

1 yıl Kullanıcıları izlemek, dinamik içerik 
göstermek ve reklam için segmentler 
oluşturmak. 

Reklam sp_landing 1 gün Web sitesinde Spotify'dan ses içeriği 
uygulamak için kullanılır. Ses içeriği 
bağlamında kullanıcı etkileşimini ve 
tercihlerini kaydetmek için de 
kullanılabilir - Bu, istatistik ve pazarlama 
amaçlarına hizmet edebilir. 

Reklam sp_t 1 yıl Web sitesinde Spotify'dan ses içeriği 
uygulamak için kullanılır. Ses içeriği 
bağlamında kullanıcı etkileşimini ve 
tercihlerini kaydetmek için de 
kullanılabilir - Bu, istatistik ve pazarlama 
amaçlarına hizmet edebilir. 

Reklam __atuvc 13 ay  Bir web sitesinin sosyal paylaşım 
özelliklerinin sayacını günceller. 

Reklam __atuvs 1 gün Sosyal paylaşım hizmeti AddThis ile bir 
sayfa paylaşılıyorsa, güncellenen 
sayacın kullanıcıya görüntülenmesini 
sağlar. 

Reklam _at.cww kalici Sosyal paylaşım platformu AddThis 
tarafından kullanılır 

Reklam _fbp 3 ay  Facebook tarafından, üçüncü taraf 
reklamcılardan gerçek zamanlı teklif 
verme gibi bir dizi reklam ürünü 
sunmak için kullanılır. 

Reklam _gcl_au 3 ay  Google AdSense tarafından, 
hizmetlerini kullanan web siteleri 
arasında reklam verimliliğini denemek 
için kullanılır. 

Reklam _pin_unauth 1 yıl Pinterest tarafından hizmetlerin 
kullanımını izlemek için kullanılır. 

Reklam at-lojson-cache-# kalici Sosyal paylaşım platformu AddThis 
tarafından kullanılır 

Reklam at-rand kalici Sosyal paylaşım platformu AddThis 
tarafından kullanılır 

Reklam sb_test 1 gün Ziyaretçinin tercihlerine göre ilgili 
reklamları sunmak için birden fazla web 
sitesindeki ziyaretçileri izlemek için 
kullanılır. 

Reklam sbt_i 1 yıl Kullanıcıları izlemek, dinamik içerik 
göstermek ve reklam için segmentler 
oluşturmak. 
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Reklam sbt_p 1 yıl Kullanıcıları izlemek, dinamik içerik 
göstermek ve reklam için segmentler 
oluşturmak. 

Reklam VISITOR_INFO1_LIVE 179 gün Entegre YouTube videoları içeren 
sayfalarda kullanıcıların bant genişliğini 
tahmin etmeye çalışır. 

Reklam YSC oturum Kullanıcının gördüğü YouTube 
videolarının istatistiklerini tutmak için 
benzersiz bir kimlik kaydeder. 

Reklam yt.innertube::nextId kalici Kullanıcının gördüğü YouTube 
videolarının istatistiklerini tutmak için 
benzersiz bir kimlik kaydeder. 

Reklam yt.innertube::requests kalici Kullanıcının gördüğü YouTube 
videolarının istatistiklerini tutmak için 
benzersiz bir kimlik kaydeder. 

Reklam ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY kalici Gömülü YouTube videosunu kullanarak 
kullanıcının video oynatıcı tercihlerini 
saklar 

Reklam yt-remote-cast-available oturum Gömülü YouTube videosunu kullanarak 
kullanıcının video oynatıcı tercihlerini 
saklar 

Reklam yt-remote-cast-installed oturum Gömülü YouTube videosunu kullanarak 
kullanıcının video oynatıcı tercihlerini 
saklar 

Reklam yt-remote-connected-devices kalici Gömülü YouTube videosunu kullanarak 
kullanıcının video oynatıcı tercihlerini 
saklar 

Reklam yt-remote-device-id kalici Gömülü YouTube videosunu kullanarak 
kullanıcının video oynatıcı tercihlerini 
saklar 

Reklam yt-remote-fast-check-period oturum Gömülü YouTube videosunu kullanarak 
kullanıcının video oynatıcı tercihlerini 
saklar 

Reklam yt-remote-session-app oturum Gömülü YouTube videosunu kullanarak 
kullanıcının video oynatıcı tercihlerini 
saklar 

Reklam yt-remote-session-name oturum Gömülü YouTube videosunu kullanarak 
kullanıcının video oynatıcı tercihlerini 
saklar 
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2.3 Üçüncü tarafların çerezleri 
Kendi çerezlerimizin yanı sıra internet sitelerimizde çerez içeren üçüncü taraf uygulamaları da kullanılır (üçüncü 
tarafların çerezleri). Daha fazla bilgi için aşağıdaki gizlilik ve çerez politikasına göz atabilirsiniz: 

 Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 Google / Youtube: https://policies.google.com/privacy  
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 Twitter: https://twitter.com/privacy 
 Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy 
 Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy 
 Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information  
 Oracle AddThis: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html  

 

3 Tarayıcı ayarları 
Cihazınıza çerez kaydedilmesini istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda kaydedilmiş 
çerezleri de silebilirsiniz. Daha fazla bilgi için tarayıcınızın yardım sekmesine göz atabilirsiniz. 

4 Nihai hükümler 
 
Vandersanden, bu Çerez Beyanı'nı önceden bilgilendirme yapmak zorunda olmaksızın herhangi bir anda değiştirme 
hakkını saklı tuttuğunu vurgular. 

 


