
Çerez Politikası 
ÇEREZ (Cookie) POLİTİKASI 

Bu Politika; MAVİ PLASTİK KİMYA İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş.  tarafından 

yürütülen tüm web siteleri ve bu web sitelerinde kullanılan üçüncü parti platformlarda 

(Facebook, Google, Twitter, İnstagram, YouTube gibi), kullanılan uygulamalar için 

hazırlanmıştır. MAVİ KİMYA  , web teknolojilerinin gereklilikleri kapsamında birçok web 

sayfasında olduğu gibi çerez kullanmaktadır. MAVİ KİMYA  tarafından tasarlanmış 

çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da çerez 

kullanılabilmektedir. Bu kullanımların temel amaçları, İnternet sitesinin işlevselliğini ve 

performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, siz değerli 

müşterilerimizin internet servislerimizden en efektif şekilde yararlanmasını sağlamak, 

kullanıcı deneyimlerinizi geliştirebilmek, web sitelerimizi iyileştirmek ve internet sitesi 

üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre 

kişiselleştirmektir. Tüm bu faydaları amaçlarken, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari 

güvenliğinin teminini sağlamak, hedef noktamızdır. Çünkü siz değerli ziyaretçilerimizin 

gizlilik ve güvenlik haklarını korumak bizim temel prensibimizdir. Bu doğrultuda 

müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla gerekli olan tüm teknik 

tedbirler alınmıştır. Web sitelerimizi, kişisel bilgilerinizi içeren herhangi bir bilgi girmeden 

ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. 

  

Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookieleri silebilir ya da 

engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak 

isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece MAVİ KİMYA  web 

sayfalarında Cookie kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. 

Cookie nedir? 

Cookie’ler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya 

ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bir web sitesinin daha kullanıcı 

dostu deneyim sunmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret 

deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. 

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. 

Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı 

kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde 

oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar. 

Biz Cookie’leri nasıl kullanıyoruz? 

MAVİ KİMYA  web sayfalarında Analitik çerezler kullanılmaktadır. Analitik çerezler ile 

internet sitelerimizi ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların 

tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik 

sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir. MAVİ KİMYA  olarak; web sayfalarımızı ziyaret 

ettiğinizde bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya 

güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile 

toplanmamaktadır. 

Cookie’leri nasıl kontrol edebilir, yönetebilir veya silebilirim? 

İnternet tarayıcılarının çoğu, varsayılan olarak cookie’leri otomatik olarak kabul etmeye 

ayarlıdır. Bu ayarları, cookie’leri engelleyecek veya cihazınıza cookie gönderildiğinde uyarı 



verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Cookie’leri yönetmenin birkaç yolu bulunmaktadır. Çoğu 

Internet gezgini, kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme, üçüncü taraf 

çerezleri engelleme, belli sitelerden çerezleri engelleme, tüm çerezleri engelleme, internet 

gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme gibi eylemlere izin vermektedir. Tarayıcı 

ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın 

talimat veya yardım ekranına başvurun. 

Eğer kullandığımız cookie’leri devre dışı bırakırsanız, bu eylem web sitelerimizdeki kullanıcı 

deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayınız. Tekrar hatırlatmak isteriz ki; Tarayıcınızdan 

Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece MAVİ KİMYA  web sayfalarında Cookie 

kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. 

  

 


