
ANS BUJİ OTO. SAN. VE 
TİC.LTD.ŞTİ 

 
ÇEREZ POLİTİKASI 

 

ANS BUJİ OTO.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ olarak www.an-parts.com/tr/ internet Sitesi 
(“Sitesi”) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. İşbu Çerez Politikası 
(“Politika”), Şirketimiz tarafından yönetilen Siteler için geçerli olup çerezler, işbu politikada 
ve ayrıca sitelerde yer alan “Ans Buji Oto.San. ve Tic.Ltd.Şti’nin Kişisel Verilerin İşlenmesi, 
Saklanması ve İmhası Politikası’nda açıklanan amaç ve şekilde kullanılacaktır. 

Çerez Nedir? 

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda (bilgisayar, cep telefonu, tablet vs.) 
oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, 
ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki 
ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Küçük veri depolama dosyaları 
niteliğindeki çerezlerde Siteler gezintinize ait bilgiler saklanmaktadır. Böylelikle erişim 
sağladığınız cihazlarınız siteleri tekrar kullandığında bu verilerinizi hatırlayacaktır. Bir 
internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler sitelere erişim için kullandığınız internet 
tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin kullanıcı adı, isim, 
cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı 
internet tarayıcısını (Google Chrome, Internet Explorer vs.) kullanmanız halinde ve yalnızca 
ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı (ör. www.an-parts.com/tr/) tarafından 
erişilebilmektedir. 

Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel 
işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı esnasında cihazın 
tanınması olup neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur. 

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir? 

  Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb. gibi) 
ile Şirketimizin Siteleri sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir. 

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır? 

- Aktif olduğu süreye göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum 
çerezleri, çevrimiçi ziyaretçinin Siteleri terk etmesiyle birlikte silinirken; kalıcı çerezler, 
kullanım alanına bağlı olarak belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar 
çevrimiçi ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir. 

- Ayrıca kullanım amaçlarına göre Siteler içerisinde istatistiki çerezler de kullanılmaktadır. 

Sitelerimizde ve uygulamamızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Siteler 
tarafından yerleştirilen) çerezler, hem de üçüncü parti (ziyaret ettiğiniz Siteler haricindeki 
sunucular tarafından yerleştirilen) çerezler kullanılmaktadır. 

 

 

http://www.sumakmetal.com/tr/internet


Zorunlu Çerezler: Belli çerezlerin kullanımı Sitelerimizin ve uygulamamızın doğru 
biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin Sitelerimizde oturum açtığınızda devreye giren 
kimlik doğrulama çerezleri, Sitelerimizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan 
oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. 

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri: Bu çerezler sizlerin Siteler ve uygulama üzerindeki 
tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak Sitelerimizde sunulan hizmetlerin sizin için 
kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin Sitelerimiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin 
okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar. 

Sosyal Medya Çerezleri: Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında 
bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da 
market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması 
için çerezler kullanılabilir. 

Performans ve Analiz Çerezleri: Bu çerezler sayesinde Sitelerimizi ve uygulamamızı 
kullanımınızı ve sizlere verdiğimiz hizmetleri performans analizi yaparak daha iyi hale 
getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları 
görüntülediğini, Sitelerimizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit 
edebiliyoruz. 

Hedefleme veya Reklam Çerezleri: Sizlere Sitelerimizde veya Sitelerimiz haricindeki 
mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş 
ortaklarımızla sizlere Sitelerimiz dâhilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş 
birliğine gidebiliriz. Örneğin, Sitelerimizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, 
eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği Sitelerdeki hizmetten faydalanıp 
faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir 

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır? 

Şirketimizce Sitelerimizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla 
kişisel verileriniz işlenmektedir. 

Bu amaçlar başlıca şunlardır: 

- Sitelerin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum 
açan üyelerin Sitelerde farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek 
kalmaması. 

- Siteleri analiz etmek ve Sitelerin performansını arttırmak. Örneğin, Sitelerin üzerinde 
çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Siteleri ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi 
ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının 
kolaylaştırılması. 

- Sitelerin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Siteler 
üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Siteleri ziyaret eden 
ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının 
hatırlanması. 
-  Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin 
görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. 

 

 



Çerezler, KVKK’nın 5. maddesi kapsamında belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlemenin zorunlu olması” ve işbu Politika kapsamında nasıl yönetileceği aktarılan çerez 
tercihlerinizdeki onaylarınız hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. 

Çerezlerin Yönetimi 

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet Sitelerimizi 
kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul 
etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Sitelerimizin 
çeşitli işlevleri bozulabilir. Özellikle teknik çerezler, Sitelerin temel işlevlerini yerine 
getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler Sitelerin teknik olarak çalışmasını tesis 
ettiğinden bunları kapatmanız halinde Sitelerde bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması 
söz konusu olabilir. 

Tarayıcınızı; 

- Çerezleri tüm Siteler veya belirli Siteler için engelleyecek şekilde, 

- Çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, 

- Üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya 

- Tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. 

Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin 
listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı 
bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitelerinden bilgi alınız. 

 

 

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

AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings- 
and-enablecookie-settings-on-browser 

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 
Sensitivity: Public 

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

 

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için https://www.aboutcookies.org veya 
https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da "PrivacyBadger" uygulamasını 
kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger). 
Şirketlerimiz, çerezleri işbu politikaya ek olarak sitelerde yer alan “Ans Buji Oto.San. ve Tic.Ltd.Şti. 
Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası” kapsamında kullanmakta olup çerezlerle 
ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıca Sitelerimizde ve 
uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya 
fonksiyonlarını değiştirebilir veya Sitelerimize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. 

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
https://www.aboutcookies.org/
https://www.youronlinechoices.eu/
https://www.eff.org/tr/privacybadger


 
Dolayısıyla işbu Politikanın hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. 
Güncel Politika üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Sitelerde, uygulamada veya 
herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. 
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