
ÇEREZ POLİTİKASI 

1. Genel Bilgi 

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret Şirketi’ne ait https://kimpur.com/tr/ internet sitemizde çeşitli 

çerezler kullanılmaktadır. Bu politika, sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin olup, sitemizi ziyaretiniz 

esnasında hangi çerezleri kullandığımızı ve kullanım amaçlarımızı sizlere açıklamak üzere 

hazırlanmıştır.  

Çerez, ziyaret ettiğiniz internet sitesi aracılığıyla elde edilen ve çerezi yerleştiren kişinin sizinle ilgili 

bilgiler edinmesini sağlayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler genelde internet sitelerinin çalışmasını 

veya daha iyi çalışmasını sağlamak, genel kullanım raporları oluşturmak veya kullanıcıların 

hatırlanmasını sağlamak gibi işlevsellik, performans, pazarlama faaliyetleri gibi amaçlarla 

kullanılmaktadır. 

2. Kullandığımız Çerezler ile Kullanım Amacımız 

Kullandığımız bazı çerezler sizlere verdiğimiz hizmetler kapsamında zorunlu olarak kullanılmaktadır. 

Kullandığımız bazı çerezler ise sadece siz onay verdiğiniz sürece kullanılmaktadır. Bu kapsamda temel 

olarak kullandığımız çerezler şunlardır: 

 Zorunlu olarak kullandığımız çerezler: 

o Bu çerezler internet sitemizin kullanımı için zorunlu olan çerezlerdir ve çoğunlukla 

kişisel veri içermemektedir. Bu tür çerezlerin kullanımında onayınız aranmamaktadır. 

 İşlevselliği artırmak için kullandığımız çerezler: 

o Bu çerezler bölgeye göre dil seçiminin sağlanması gibi sitemizin işlevselliğini artırmak 

amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür çerezler türüne göre onayınıza tabii olarak kullanılır.  

 Performans amacıyla kullandığımız çerezler: 

o Bu çerezler internet sitemizi geliştirmek, iyileştirmeler yapmak için kullanılır. Bu tür 

çerezler türüne göre onayınıza tabii olarak kullanılır. 

 Profilleme veya hedefleme (targeting) çerezleri: 

o Bu çerezler ile internet sitemizi ziyaret ettiğini sırada işlemleriniz kaydedilerek sizlerin 

davranış alışkanlıkları analiz edilmekte bu yolla kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama 

faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel içeriklerin ön plana çıkarılması sağlanmaktadır. 

Bu tür çerezler onayınıza tabii olarak kullanılır. 

Bununla birlikte kullanım ömürlerine göre şu çerezleri kullanmaktayız. Bunlar: 

 Kalıcı Çerezler: Bu çerezler cihazınıza atanan ve geçerlilik süresi boyunca kullanılan çerezlerdir.  

 Geçici Çerezler veya Oturum Çerezleri: Bu tür çerezler ile her bir ziyaretinize özel olarak 

atanmakta ve kullanım ömrü ziyaretinizin süresi kadar olmaktadır. Bu tür çerezler tarayıcınızı 

kapattığınızda silinir.  

Sitemizde bizzat kendimiz tarafından yerleştirilen çerezler kullanılmakta olup herhangi bir üçüncü taraf 

çerezi kullanmamaktayız. 

 

 



Sitemizde kullandığımız çerezler ve kullanım kapsamları ise şu şekildedir: 

Çerez İsmi  Çerez Sağlayıcı  Çerez Kullanım Türü  Kullanım Amaçlarımız  

Cookie Control    

www.kimpur.com 

  

İşlevsellik (Tercih Çerezi)  İnternet sitemize yönelik yapılan çerez tercihlerinizi 

kaydetmek, kullanıcının siteye sonraki girişlerinde 

çerez tercihlerini hatırlamak amacıyla işlenir.  

Language  İşlevsellik (Dil Seçimi Çerezi)  Kullanıcının siteye yönelik yaptığı dil tercihlerini 

hatırlamak amacıyla işlenir.  

_ga  

_gali  

_gat  

_gid  

www.google.com  Performans ((Google) 

Universal Analytics Çerezleri)  

Google Analytics, "çerezleri", yani bilgisayarınızda 

saklanan ve web sitelerini kullanma şeklinizi analiz 

etmeye olanak sağlayan metin dosyalarını kullanır. Bu 

çerez aracılığıyla alınan verileriniz ABD’deki bir Google 

sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.  

…… www.youtube.com Pazarlama  YouTube, bu web sitelerini ziyaret ettiğinizde web 

sitelerimize ait ilgili alt siteye eriştiğiniz bilgisini alır. 

YouTube, bilgilerinizi, kullanım profilleri olarak saklar 

ve reklam ve pazarlama araştırması amaçlarıyla 

ve/veya ihtiyaçlara uyacak şekilde özelleştirilmiş bir 

tasarım için kullanır. 

….    …  Zorunlu (Güvenlik İhlali 

Bildirimi Çerezi)  

Bu çerez, bir güvenlik ihlalini yetkili makamlara 

bildirmek için kullanılmaktadır.  

  

  

 

3. Çerezleri Kaldırma Prosedürü 

Çerezler kullandığınız tarayıcılar vasıtasıyla sistemimize yerleştirilir. Kullanıcılar kullandıkları 

tarayıcılara göre değişen yöntemler ile, şirketimize ait web sitesinde kullanılan, saklanan, işlenen 

çerezlerden dilediklerini silebilir, engelleyebilir veya tekrar onay verebilir. Sitemizi ziyaret etmek için 

kullandığınız tarayıcıya göre bahsi geçen işlemleri aşağıdaki linklerden yapabilirsiniz.  

Çerezlere verdiğiniz izni iptal ettiğinizde sitemizin bazı fonksiyonlarını kullanamayabilir veya daha az 

etkinlikle kullanabilirsiniz.  

 Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-GB/kb/278835 

 Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB 

 Firefox – https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-

firefox 

 Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB 

 Opera – http://www.opera.com/help/tutorials/ 

Eğer üstte yazanlardan farklı bir tarayıcı kullanıyorsanız, tarayıcınızın geliştirici (devoloper) sayfasını 

ziyaret edin.  

Tüm tarayıcılarda Google Analytics çerezlerini kapatmak için ise  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini kullanabilirsiniz.  

http://www.youtube.com/
https://support.microsoft.com/en-GB/kb/278835
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox
https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
http://www.opera.com/help/tutorials/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret Şirketi, bu çerez bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Gizliliğinizi önemsiyor ve bu nedenle çerez bildirimimizi gerektikçe güncelliyoruz. Güncel versiyonuna 

sitemizi ziyaret ederek her zaman ulaşabilirsiniz.  


