
ÇEREZ POLİTİKASI 

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek 

için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri 

silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini 

hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez 

kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız 

Fonksiyonel çerezleri, analiz çerezlerini veya üçüncü taraf çerezlerini devre dışı bırakmanız 

durumunda, bizim ve üçüncü tarafların çevrimiçi deneyiminizi geliştirme ve size kişisel bilgi ve 

hizmetler sunma kapasitemizin sınırlanacağını lütfen unutmayın. 

Mutlak gerekli çerezler 

 

Mutlak gerekli çerezler web sitesinde gezinmenize ve özelliklerini kullanmanıza olanak sağlayan 

çerezlerdir. Bu çerezler olmadan en düşük yoğunluklu sunucuya yönlendirme veya istek listenizin 

hatırlanması gibi bazı özellikler kullanılamaz.  

Fonksiyonel çerezler 

 

Fonksiyonel çerezler yaptığınız seçimleri hatırlar ve web sitesini ihtiyaçlarınıza uygun olarak 

geliştirebilmemize olanak sağlar. Örneğin, mobil siteye yerleştirilen çerez hangi bölümden 

geldiğinizi hatırlar ve bu sayede bir sonraki ziyaretinizde aynı bölüme dönmenizi sağlar. Çerezleri 

aynı zamanda kategori/bölüm tercihlerinizi kaydetmek için kullanırız.  

 

Analiz çerezleri 

BESTCOLOR BOYA KİMYAPLASTİK SAN TİC LTD.ŞTİ.’nin web sitelerindeki analiz çerezlerini 

kurum içi amaçlarımız doğrultusunda kullanırız ve bu çerezler size daha iyi bir kullanıcı deneyimi 

sağlamamıza yardımcı olur. Analiz çerezleri tarafından toplanan bilgiler, ziyaretçilerimizin şirketin 

web sitelerini nasıl kullandıklarını anlamamıza yardımcı olarak size içerikleri sunma şeklimizi 

geliştirmemizi sağlar. Bu çerezler ayrıca şirketimizin ana sayfası gibi belirli sayfalar için farklı 

tasarım fikirlerini test etmemize olanak sağlar. Analiz amaçları ve sürekli gelişim doğrultusunda, 

Google Analytics hizmetini kullanmaktayız. Bu hizmet sağlayıcısı (Google Inc.) şirketimizin etki 

alanlarında  1. taraf çerezleri olarak sunulan analiz çerezleri yerleştirmektedir.  

Üçüncü taraf çerezleri  

Bu çerezler web sitemize üçüncü taraflarca yerleştirilen ve okunan üçüncü taraf seçenekleriyle ilgili 

olan çerezlerdir. Üçüncü taraflarca yerleştirilmiş çerezler şirketimiz tarafından kullanılmaz ve 

okunmaz, sadece ilgili üçüncü tarafça kullanılır. Bu çerezlerin kullanımıyla elde edilen veriler ve 

kullanım amaçları üzerinde sınırlı bilgimiz ve kontrolümüz bulunmaktadır. Üçüncü taraf çerezler 

fonksiyonel, mutlak gerekli ve analiz çerezleri içerebilir. Üçüncü taraflar, elde edilen bilgileri kendi 

amaçları doğrultusunda kullanabilirler. Elde edilen bilgilere ilgili üçüncü taraf seçeneklerini nasıl 

kullandığınız gibi bilgiler (diğer bilgilerle birlikte) dahil olabilir ve ilgili üçüncü tarafın kullanıcılarını 

tanımlamasına olanak sağlayabilir. 

Şirketimizin web sitelerinde bulunan belirli bir çerez kategorisini almak istemiyorsanız gerekli 

ayarları yapabilirsiniz. Aynı tarayıcıdan yapacağınız bir sonraki web sitesi ziyaretinde seçimlerinizi 

hatırlayabilmemiz için bir çerez kullanmamız gerekir. 



Tercih ettiğiniz ayarların kullandığınız farklı cihazlar ve tarayıcılar arasında paylaşılması teknik 

olarak mümkün olmadığından kullandığınız her tarayıcıda gerekli ayar değişikliklerini yapmanız 

gerekmektedir. Tercihlerinizle ilgili olarak gerekli tüm çabayı sarf ettiğimizden emin olabilirsiniz. 

Bununla birlikte, tüm çerezlerin yakalanmaması olasılığı mevcuttur. Bu durum sizin için bir sorun 

teşkil ediyorsa tarayıcınızı kullanarak çerez ayarlarınızı değiştirmenizi öneririz.  

Çerez ayarlarınızın değiştirilmesinin mutlak gerekli çerezleri ve bu web sitesinin kullanımını 

etkileyebileceğini lütfen unutmayın. Sonuç olarak, web sitesinin veya seçeneklerin bir kısmı 

çerezler devre dışı bırakıldığında doğru çalışmayabilir. Çerez yönetimi hakkında daha fazla bilgiye 

All About Cookies web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme amaçlı bu web sitesinin bizimle 

hiçbir şekilde bağlantılı olmadığını ve üzerinde herhangi bir etkimiz olmadığını lütfen unutmayın. 
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