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Cookieler Hakk?nda
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Cookie Ne Demektir?
Cookie, bir web sitesini ziyaret etti?inizde bilgisayar?n?za gönderilen küçük metin
dosyalar?d?r. Novartis Grubu ?irketlerinin (Sandoz/Novartis) web sitelerinde kullan?lan cookie
sayfalar aras?nda daha kolay gezinmenizi sa?lamak, tercihlerinizi kaydetmek ve genel olarak
web sitesini kullanma deneyiminizi iyile?tirmek gibi birçok farkl? i? için kullan?l?r.
Sandoz/Novartis sitelerinde cookieler bireysel kullan?c?lar? takip etmek veya kimliklerini
tespit etmek amac?yla de?il, kullan?c?lar için siteyi iyile?tirmek amac?yla sitemin nas?l
kullan?ld??? hakk?nda yararl? bilgiler edinmek için kullan?lmaktad?r. Bu cookieleri kullanarak
sistemlerden toplad???m?z bilgiler olmadan vermekte oldu?umuz hizmetleri verebilmemiz
mümkün olmayacakt?r.
Kulland???m?z Cookie Tipleri
Sitenin dilini, font büyüklü?ünü veya spesifik bir versiyonunu (ör. yüksek kontrastl? versiyon
gibi) ayarlad???n?zda “kullan?c? arayüzü özelle?tirme cookieleri” kullan?r?z. Böylelikle bu
ayarlar? bir defa yapt?ktan sonra, siteyi tekrar ziyaret etti?inizde ayn? ayarlar? yeniden
yapman?z gerekmez.
Sitede, içeri?e eri?ebilmek için kay?t olmay? gerektiren bölümleri kullan?yorsan?z
bilgisayar?n?za bir “kimlik do?rulama cookiesi” kaydederiz. Bu cookie sayesinde siteden
ayr?ld?ktan sonra ayn? bölümleri tekrar ziyaret etti?inizde yeniden kimlik do?rulamas?
yapman?z gerekmez.
E?er bilgisayar?n?zda Adobe Flash kurulu ise (ço?u bilgisayarda kuruludur) ve video
oynat?c? kullan?yorsan?z, bilgisayar?n?za bir “flash cookiesi” kaydederiz. Bu cookieler, video
veya ses içeri?ini oynatmak ve kullan?c?n?n tercihlerini kaydetmek için kullan?l?r.
Sandoz/Novartis, web analiz hizmetleri kullanarak, ziyaretçilerin sitelerimizi nas?l
kulland?klar?n? anlamak arzusundad?r. Bu hizmetler ziyaretçilerin say?s?n? tutar ve
ziyaretçilerin genel davran??lar? hakk?nda bize bilgi verir (ör. kullan?c?y? siteye
yönlendirirken kullan?lan arama motoru anahtar sözcüklerini tan?mlamak, sitede tipik kal??
süresi veya bir kullan?c?n?n görüntüledi?i ortalama sayfa say?s? gibi). Bu amaçla,
bilgisayar?n?za bir “birinci taraf analiz araçlar? cookiesi” kaydederiz.
Ayr?ca web sitesi istatistiklerini takip etmek amac?yla Google Analytics gibi hizmetleri de
kullanabiliriz. Bu durumda Google bilgisayar?n?za bir “üçüncü taraf cookiesi” kaydeder.
Google Haritalar uygulamas?n? kullan?rken de ayn? durum söz konusudur.
Bu cookieler kullan?larak toplanan tüm veriler Sandoz/Novartis ya da Sandoz/Novartis’in
faaliyet gösterdi?i ülkelerdeki güvenilir i?tiraklerinden biri taraf?ndan saklan?r ve yönetilir.
Daha fazla bilgi veya Sandoz/Novartis ile irtibata geçmek için Gizlilik Politikas? [2][CH1] [3] ’na
ba?vurabilirsiniz.

Cookieleri Kontrol Etme Yolu
E?er cookie almak istemiyorsan?z taray?c?n?z?, bir cookie gönderildi?inde size bildirecek
veya tümden reddedecek ?ekilde ayarlayabilirsiniz. Ayr?ca, daha önce gönderilmi? olan
cookieleri de silebilirsiniz.
Bilgisayar?n?zdaki web taray?c? cookielerini k?s?tlamak veya engellemek isterseniz bunu
taray?c?n?z?n ayarlar?ndan yapabilirsiniz. Bunun için taray?c?n?z?n Yard?m sayfas?na
ba?vurabilirsiniz. Alternatif olarak, farkl? masaüstü taray?c?larda bu i?lemi nas?l
yapabilece?inize ili?kin detayl? bilgilerin yer ald??? www.aboutcookies.org [4] adresini ziyaret
edebilirsiniz.
Cookie Uyar?s?
Bu web sitesi, siteyi ve deneyiminizi iyile?tirmek amac?yla cookie kullanmak istemektedir.
Sitede gezinmeye devam ederek cookie kullan?lmas?na izin vermi? olmaktas?n?z. E?er daha
fazla bilgiye gerek duyuyor ve/veya cookie kaydedilmesini istemiyorsan?z Cookieler hakk?nda
sayfas?n? ziyaret ediniz.
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