
 

 

Alfa Laval Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti 

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verilere İlişkin 

AYDINLATMA METNİ 

 

Alfa Laval Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti (“AL” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine 
önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri websitesi ziyaretiniz sırasında çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel 
verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz. 

ÇEREZ nedir? 

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda saklanan, bilgi içeren küçük metin 
dosyalarıdır. Çerez, deneyiminizi iyileştirmekte kullanılan bilgiler saklar ve web sitesinin sahibine 
kullanıcının davranışlarıyla ilgili belli bilgiler sağlar. 

Çerez türleri ve kullanım amaçları aşağıda açıklanmaktadır.  Bu çerezlerden bazıları veya tamamı 
halihazırda ALFA LAVAL web sitesinde kullanılıyor olabilir veya ileride kullanıma sokulabilir. Web sitesi 
üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme 
amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı 
değişebilmektedir. 

  

Zorunlu Çerezler 

Web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. 
Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili 
bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler 
kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi 
amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama 
amacı doğrultusunda kullanılmaz. 

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri 
işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir 
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya 
ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 
verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına 
dayanmaktayız. 

İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler 

Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini 
hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin 
ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin 
hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin 
verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına 
neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller. 



 

ÇEREZLER nasıl toplanır? 

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. 
İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir. 

Alfa Laval çerezleri ne için kullanıyor? 

Alfa Laval çerezleri kullanıcı tercihlerinizi hatırlamak, anonim kullanıcı istatistikleri saklamak, 
pazarlama, hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve insanların sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamak 
amacıyla kullanır. Çerezleri insanların sitelerimizi kullanma biçimine dair trend ve modelleri izlemekte 
kullanıyoruz. 

 

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri 
işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili 
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına 
dayanmaktayız. 

Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler 

Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. 
Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında 
bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının 
denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır. 

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri 
işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili 
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına 
dayanmaktayız. 

Hedefleme ve Reklam Çerezleri 

Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki 
mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği 
yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve 
kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam 
kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır. 

 

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri 
işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili 
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına 
dayanmaktayız. 



 

Bu web sitesi tarafından kullanılan çerezler? 

Hem “birinci taraf” çerezler (sadece Alfa Laval tarafından kullanılan çerezler) hem de “üçüncü taraf” 
çerezler (bir üçüncü taraf websitesinden kaynaklanan çerezler) kullanıyoruz. Birinci taraf çerezler, 
sitemizin tamamının kullanılabilmesi için gerekli tercih ve verilerin saklanmasında kullanılmaktadır. 
Üçüncü taraf çerezleri, Google analytics gibi üçüncü taraf web istatistikleri sağlayıcılarının yardımıyla, 
kullanıcı tarafından oluşturulan trend ve modelleri takip etmekte kullanıyoruz. Bu çerezler sadece 
Alfa Laval websiteleri ve web istatistik sağlayıcısı tarafından kullanılmaktadır. Bu bilgileri başka 
herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmıyoruz. 

Aşağıdaki liste kullanılan çerezleri ve her bir çerezin amacını açıklamaktadır. 

 .AL – bir Haber Bülteninden gelen kullanıcı bilgilerini izlemek ve saklamak amacıyla Apsis 
Leadtarafından kullanılmaktadır. 

 .EPiForm* – Sitedeki formlara girdiğiniz bilgileri değerlendirmekte ve saklamakta 
kullanılmaktadır. 

 _ga* – Kullanıcı davranışlarını ve websitesi performansını izlemek için Google 
Analyticstarafından kullanılmaktadır. 

 _hj* – Kullanıcı davranışlarını ölçmek ve gözlemlemek için Hotjartarafından kullanılmaktadır. 

 NET_SessionId – Kullanıcının sunucu üzerindeki oturumunu tespit etmekte kullanılmaktadır. 

 cookieconsent-status – Çerez politikamıza dair rızanızı saklamak için Cookie Consenthizmeti 
tarafından kullanılmaktadır. 

 saved-region – Site ayarları tercihlerinizi saklamakta kullanılmaktadır. 

 Tüm çerezler iki yıllık bir süre için saklanmaktadır. 

Çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz? 

Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez 
kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. 

İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri yönetmek 
tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın 
yardım menüsüne bakabilirsiniz. 

Örnek olarak, 

"Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site 
Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver" seçeneği ile 
yönetebilirsiniz. 

"Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş ayarlar" menüsünden 
yönetebilirsiniz. 

Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır 

Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme 

Üçüncü taraf çerezleri engelleme 



Belli sitelerden çerezleri engelleme 

Tüm çerezleri engelleme 

Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme 

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri 
tamamen engellemeyi tercih ederseniz ALFA LAVAL’a ait web siteleri dahil olmak üzere birçok web 
sitesi ve dijital platform düzgün çalışmayabilir. 

Mobil Cihazınızda Çerezleri Kontrol etmek için ; 

Apple Cihazlarda; 

"Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" adımları ile tarama geçmişinizi ve çerezleri 
temizleyebilirsiniz.. 

Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için "Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> Tüm 
Web Sitesi Verilerini Sil" adımlarını izleyebilirsiniz. 

Siteleri ziyaret ederken geçmiş verilerinin tutulmasını istemiyorsanız; 

"Safari -> ALFA LAVAL-> Özel -> Bitti" adımlarını izleyerek özel dolaşımı aktif hale getirebilirsiniz. 

"Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle" adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak; çerezleri 
engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir. 

Android Cihazlarda; 

"Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya lisansları ve 
site verileri -> Verileri Temizle" seçeneği ile çerezkerinizi temizleyebilirsiniz. 

"Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler" seçeneği ile çerezlere izin verebilir veya 
engelleyebilirsiniz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ 

Veri sahibi olarak Alfa Laval Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti (“AL” veya “Şirket”) ‘ ye başvurarak; 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 

 İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 



 Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok 
edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin 
paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

 
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak AL’ye iletmeniz durumunda AL talebinizi 
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, 
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, AL Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen 
tarifedeki ücreti talep edebilecektir. 

Detaylı bilgi için “www.alfalaval.com.tr” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı 
inceleyerek öğrenebilirsiniz.  

Alfa Laval Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti (“AL” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve 
aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda 
bilgilendirildim.  

 


