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AKIŞ ASANSÖR MAKİNE MOTOR DÖKÜM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEREZ POLİTİKASI: 

AKIŞ ASANSÖR MAKİNE MOTOR DÖKÜM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. olarak, çevrimiçi mecralarımızı 

ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı 

teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde 

gerçekleştirilmektedir. İşbu Çerez Politikası Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan 

www.akisasansor.com.tr ve iş ortaklarının internet sitelerinin işletilmesi sırasında Site ziyaretçileri 

(Veri Sahibi olarak sizler) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine 

ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri 

kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz. AKIŞ ASANSÖR 

MAKİNE MOTOR DÖKÜM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. olarak sitemizde kullandığımız çerezleri 

kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni 

çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme 

hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik 

sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. 

Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır: 

Genel olarak AKIŞ ASANSÖR MAKİNE MOTOR DÖKÜM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. olarak sitemizde 

çeşitli amaçlarla çerez kullanılmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi sadece dijitalle sınırlı 

kalmak üzere işlemekteyiz.Bu amaçlar başlıca şunlardır: 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını Okumanızı Tavsiye Ederiz: 

Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek,siteyi analiz etmek ve sitenin 

performansını arttırmak sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak Kişisel Veri 

Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz,internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya 

uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla şirketimizin meşru 

menfaatine hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır.Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. Ve 

6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma 

Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki 

kişisel(sadece dijital veri olarak sunucu tarafından algılanan ya da bilgisayarınızda 

saklanan,tarafımızca dijital amacı dışında ayrıca tutulmayan)verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların 

gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde bilişim danışmanlarımızla,kanunen 

yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz.Ayrıca sitemizde Performans ve Analiz Çerezleri 

de kullanılmaktadır.Bu çerezler kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamazlar ve tarayıcı 

kapatıldıktan sonra silinirler.Performans ve Analiz Çerezleri bu çerezler sayesinde sitemizi 

kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere veridiğimiz hizmetleri daha iyi hale 

getirebilmemizi sağlamaktadır. 



 

 

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına 

sahipsiniz. 

Adobe Analystics: 

https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html, 

AOL: 

https://help.aol.com/articles/clear-cookies-cache-history-and-footprints-in-your-browser 

Google Adwords: 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 

Google Chorme: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647 

Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies 

Mozilla Firefox: 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies 

Opera: 

https://security.opera.com/ 

Safari: 

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac 

Çerez ve Önbellek Temizliği Konusunda Tarayıcı Ayarları Hakkında Bilgi Almak İçin: 

https://www.kvkverbis.com/kvrapor/weblvl/crztemizligi.pdf 
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