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1. Genel 

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Ltd. Şti.’ ye ait www.sisoft.com.tr internet sayfası kullanımınızı en 

verimli hale getirebilmek ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek adına çeşitli çerezler 

kullanmaktayız. Söz konusu çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar 

aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna yerleştirilen ve bilgi depolamak için kullanılan küçük 

veri dosyalarıdır. Diğer bir ifade ile çerezler bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda 

tanımlayıcıları ve diğer bilgileri toplamak ve tutmak için kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızda 

veya cihazınızda tuttuğumuz veriler, cihazınızla ilişkili tanımlayıcılar ve diğer yazılımlar gibi başka 

teknolojiler de benzer amaçlarla kullanılabilir. Bu politikada, bu teknolojilerin tümü "çerez" olarak 

anılacaktır. 

2. Çerezleri Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma 

Web sitemizi kullanarak, çerezlerin cihazınızda kullanılmasına ve cihazınıza kaydedilmesine onay 

verirsiniz. Web sitemizi çerezler olmadan kullanabilirsiniz ancak bunun sonucunda 

yararlanabileceğiniz hizmetler kısıtlı olabilir. 

Tarayıcınızı çerezleri kabul etmemek üzere ayarlayarak çerezlerin cihazınıza kaydedilmesini 

önleyebilirsiniz. Bu ayarları düzenlemek için aşağıda listelenen faydalanabilirsiniz.  Çoğu tarayıcının 

varsayılan ayar olarak çerezleri kabul ettiğini hatırlatmak isteriz. Ayrıca istediğiniz zaman 

cihazınızda kayıtlı çerezleri silebilirsiniz. Bu işlemi nasıl yapabileceğinizle ilgili talimatlar, 

tarayıcınızın veya cihazınızın kılavuzunda bulunabilir. 

 

Adobe Analytics http://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html 

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr 

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr 

Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 

MozillaFirefox https://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez%20Yönetimi 

Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 
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3. Sisoft Sitelerinde Kullanılan Çerezler 

Adı Açıklama Son Kullanım Süresi Kategori 

JSESSIONID Oturum çerezi olup JavaServer 

Sayfaları (JSP) içeren siteler 

tarafından kullanılır. Bu çerez, 

sunucunun anonim bir 

kullanıcının oturumunu devam 

ettirmesi için kullanılır. 

Kullanıcı oturumunun 

sonunda süresi dolar 

Kesinlikle Gerekli 

_ga Bu çerez, Google Analytics 

tarafından bir kullanıcının 

ziyaret amacını 

değerlendirmek, web sitesi 

operatörleri için web sitesi 

faaliyetiyle ilgili raporlar 

derlemek ve müşteri 

deneyimini iyileştirmek için 

kullanılır. 

 

Kurulumdan/güncellemeden 

itibaren 2 sene 

Performans 

-gid Kullanıcıları ayırt etmek için 

kullanılır. 

24 saat Performans 

-gat İstek oranını düşürmek için 

kullanılır. 

1 dakika Performans 

 


