
BEZSAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM Şirketİ 

Çerez Politikası 
İnternet sitesi ziyaretçileri için aydınlatma metni içerir. 

Veri Sorumlusu 
Bezsan Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” olarak anılacaktır.) 

Tanımlama bilgileri (çerezler-cookies), tarayıcınız aracılığıyla bir internet sunucusu tarafından 
bilgisayarınıza yüklenen küçük veri dosyalarıdır. İnternet siteleri, tanımlama bilgilerini 
tarayıcınız ile sunucu arasında bağlantı kurulduğunda sizi tanımak için kullanır. Tanımlama 
bilgileri, bir internet sitesinin ziyaretçileri tarafından daha kolay kullanılabilmesi için tasarlanır.  

Kullanım amaçlarına göre dört çeşit tanımlama bilgisi mevcuttur: Oturum Tanımlama Bilgileri, 
Performans Tanımlama Bilgileri, İşlevsel Tanımlama Bilgileri ile Reklamlar ve Üçüncü Taraf 
Tanımlama Bilgileri. İnternet Sitesi'nde yalnızca performans tanımlama 
bilgilerini kullanıyoruz. Oturum tanımlama bilgileri, kullanıcının bilgisayarında Bezsan 
Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi İnternet Sitesi'nden çıkana kadar saklanan geçici 
tanımlama bilgileridir. Kalıcı tanımlama bilgileri ise kullanıcının bilgisayarında kullanıcı onları 
silene kadar saklanır. Tanımlama bilgilerinin ömrü, kullanıcının tarayıcı ayarlarına bağlı olarak 
değişebilir. 
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Bu tanımlama bilgilerinin kullanılması, sayfa sahibinin sayfa 
ziyaretlerinin sıklığı, ilgili hata mesajları (varsa), kullanıcıların 
sayfalarda geçirdiği süre ve kullanıcıların internet sitesinde nasıl 
gezindikleri gibi bilgilerin toplanmasını sağlar. Bu bilgiler, internet 
sitesinin performansını iyileştirmek için kullanılabilir. 

 
 
Uyarı: Genel olarak internet tarayıcıları, tanımlama bilgilerini otomatik olarak kabul etmek 
üzere önceden tanımlanmıştır. Tarayıcılar, tanımlama bilgilerini engelleyecek şekilde veya 
kullanıcıyı cihaza tanımlama bilgisi gönderildiğinde uyaracak şekilde ayarlanabilir. Tanımlama 
bilgilerinin yönetimi tarayıcıdan tarayıcıya değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, daha fazla 
bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım menüsüne bakın. Çerezlerin devre dışı bırakılması 
durumunda Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden 
yararlanılamaması söz konusu olabilecektir. 
 
Çerezlerin kullanımı veri sahipleri tarafından engellenebilir mi? 
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına 
sahipsiniz. 



• Google Adwords (LİNK: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en ) 
• Google Analytics (LİNK: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ) 
• Google Chrome (LİNK: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en ) 
• Internet Explorer (LİNK: https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-

cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d ) 
• MozillaFirefox (LİNK: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-

store-on-your-computer?redirectslug=Cookies&redirectlocale=en-US ) 
• Opera (LİNK: https://security.opera.com/ ) 
• Safari (LİNK: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac ) 

 
 
Şirket internet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtımı için 
yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da 
kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) 
yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı 
(unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir. 

 
Şirket internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve 
hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına 
tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin Şirket’ten bağımsız olduğu ve Şirket’in 
üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link 
verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının 
okunmasını tavsiye etmekteyiz. 
 
Şirket, internet sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin IP adresi ve zaman damgası (ziyaret saati) 
verilerini 5651 sayılı Kanun gereği kayıt altına almak zorundadır. Bu veriler Kanun’dan 
kaynaklı olarak 2 yıl süre ile güvenli şekilde muhafaza edilmekte ve gereği halinde yetkili kamu 
kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. Bu nedenle bu verileriniz 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının ç ve f bentlerine dayanarak sınırlı 
olarak işlemektedir. 
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