ÇEREZ POLİTİKASI
Bu Çerez Politikası (“Politika”), Aksöz Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Aksöz Makina”) tarafından
yürütülen internet sitesi için geçerli olup, çerez kullanımına ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.
Çerez (Cookie) nedir?
Çerez; bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin
geliştirilmesi ve optimize edilmesi amacıyla cihazlara (bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) yerleştirilen
küçük veri parçacıklarıdır.
Cihazlarınızda ne tür çerezler tutuyoruz ve bunları ne amaçla kullanıyoruz?
Çerez Türü
Kalıcı Çerezler

Zorunlu Çerezler

Çerezin Fonksiyonu
Bu çerezler, cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezlerdir.
Bu çerezler, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve
kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar.
Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler. Bir çerezin “Zorunlu Çerez” olarak
nitelendirilebilmesi için internet sitesi üzerinde verilen bir hizmetin
sağlanabilmesi için kullanımının zorunlu olması gerekmektedir. Başka bir
deyişle kullanılmadığı takdirde internet sitesi üzerinde hedeflenen bir
fonksiyonun sağlanamayacağı çerezler zorunlu çerezlerdir. Bu çerezler
tarafından toplanan bilgiler reklam amaçlı kullanılamaz.
Zorunlu çerezler internet sitesinin performansı bakımından gerekli olup
kullanıcının onayına tabi değillerdir. Bu nedenle internet sitesinde yer alan
zorunlu çerez kullanımları için kullanıcıdan onay alınmaz.

Performans Çerezleri

Fonksiyonellik
Çerezleri

Hedef Veya Reklam
Çerezleri
Birinci Taraf Çerezleri

Zorunlu çerezler tarayıcı ayarlarından engellendiği takdirde internet sitesinin
tamamı veya bazı bölümleri çalışmayabilir.
Bu çerezler internet sitemizin performansını ve işlevselliğini arttırmak için
analizleri toplamamızı sağlar. Bu analizler bir sayfanın popülerliğine, kişilerin
sitede gezinmesine ilişkin ortak işlevlere, belirli bir özelliğin ne sıklıkta
kullanıldığına ve internet sitesinin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının veya
alınan hataların tespitine ilişkin ölçümleri içerir. Bu çerezler tarafından
toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz ve üçüncü şahıslara
verilemez.
Aksöz Makina’nın ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak
sağlayan isimsiz çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak internet sitemiz, her
ziyaretçiye toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir, dil seçimini
veya bir metin okurken seçilen font boyutunun hatırlanmasını sağlar. Bu tür
çerezlerin kullanımına izin verilmemesi durumunda; internet sitemizin bazı
bölümleri kullanılamayabilir, sağlayabileceği desteğin seviyesini düşürebilir
veya sitemizin tercihlerinizi hatırlamaması, size özel bir özelliğin
kullanılmaması ya da gösterilmemesine neden olabilir.
Bu tür çerezler, ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek, gösterilen
reklam sayısını sınırlamak, reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek ve
ziyaret tercihlerinizi hatırlamak gibi amaçlarla kullanılır. Genellikle internet
sitesi operatörünün izniyle reklam ağları tarafından yerleştirilirler.
Bu çerezler, Aksöz Makina’nın sunucuları ile bilgisayarınızın sabit sürücüsü
arasında saklanırlar ve gönderilirler. Bu çerezler oturum çerezleri veya kalıcı
çerezler olabilirler.
Bu çerezler, farklı hizmetler için kullandığımız diğer organizasyonlar
tarafından tanımlanan çerezler olup, üçüncü taraf sunucusu ile

Üçüncü Taraf
Çerezleri

bilgisayarınızın sabit sürücüsü arasında saklanırlar ve gönderilirler.
Aksöz Makina, Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi
hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri
kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile
analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha
fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret
edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu
Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz.
Çerezleri nasıl kontrol ederim?
İnternet tarayıcılarının çoğunluğu çerezlerin otomatik olarak kabul edileceği şekilde ayarlanmıştır.
Bununla birlikte, yine internet tarayıcılarının büyük çoğunluğunda çerezlerin engellenmesi veya cihazınıza
yerleştirilmeden önce sizi uyarması gibi ayarları seçme imkânı tanınmaktadır.
Çerezleri dilediğinizde silebilir ve/veya engelleyebilirsiniz. Cihazınızda halihazırda mevcut olan çerezleri
silebilir ve internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz. Tarayıcınızı
ayarlamanız halinde, internet sitemizi her ziyaret edişinizde verdiğiniz bilgileri tekrar girmeniz gerekir ve
internet sitesinde yer alan bazı hizmetler gerektiği gibi çalışmayabilir. Çerezleri tarayıcılarınızdan silmek
isterseniz aşağıdaki tablodan faydalanabilirsiniz:

Bize Ulaşın
Bu web sitesi, siteyi ve deneyiminizi iyileştirmek amacıyla cookie kullanmak istemektedir. Sitede
gezinmeye devam ederek çerez (cookie) kullanılmasına izin vermiş olmaktasınız. Eğer daha fazla
bilgiye gerek duyuyor ve/veya çerez (cookie) kaydedilmesini istemiyorsanız tarafımızla aşağıda yer
alan e-mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.
E mail:

info@aksozmakina.com

