
I. Çerez Politikası 
Bimoto Yedek Parça Limited Şirketi olarak, web sitemizin (www.bimoto.com.tr ve b2b.bimoto.com.tr) kullanımını 

kolaylaştırmak ve sitemizin kullanımını kişiselleştirmek amacıyla çerezler, piksel etiketleri (“pikseller”) ve yerel 

saklama teknolojileri kullanmaktayız. Bu sayfanın, anılan teknolojilerin niçin kullanıldıklarını ve bunları kontrol 

etmeyi veya silmeyi anlamanıza yardımcı olmasını istiyoruz. 

II. Çerez Nedir? 
Müşterilere ve ziyaretçi web siteleri üzerinden ürün veya hizmet sunan neredeyse bütün firmalar, bu web 

sitelerinde çerezler kullanmaktadırlar. Sizlere daha iyi, hızlı ve güvenli bir alışveriş deneyimi yaşatmak ürün ve 

hizmetlerimizi sizlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek için, biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir 

web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin 

dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. 

Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını 

kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web 

sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder. 

 

III. Ne tür çerezler vardır? 
 

a. Birinci taraf çerez dosyaları 

Bu çerez dosyaları (tarayıcınızın adres çubuğundaki etki alanında bulunan) web sitesi tarafından 

oluşturulur ve sadece bu web sitesi tarafından okunabilir. Bu çerez dosyaları genellikle, web sitesini 

bir sonraki ziyaretinizde kullanmak amacıyla bilgilerinizi (örn. ayarlarınızı) saklar. 

b. Üçüncü taraf çerez dosyaları 

Üçüncü taraf çerez dosyaları, web sitesinin operatörü haricindeki bir sağlayıcıdan kaynaklanır. Bunlar, 

örneğin reklam amaçlı bilgileri, kullanıcı tanımlı içerikleri ve web istatistiklerini toplamak amacıyla 

kullanılır. 

c. Teknik olarak gerekli çerez dosyaları 

Teknik olarak gerekli çerezler, örneğin tercih edilen dili, sayfa ayarlarını veya bir alışveriş sepetinin 

içeriğini kaydetmek amacıyla, genellikle web sitesinin temel işlevleri için gereklidir veya en azından 

yararlıdır. 

d. İsteğe bağlı çerezler (teknik olarak gerekli olmayan çerezler) 

İsteğe bağlı çerezler teknik olarak gerekli çerezlerin işlevselliğinin ötesine geçer ve örneğin reklam, 

kullanıcı tanımlı içerik ve web istatistikleri için bilgi toplamak için kullanılır. 

 

IV. Kullandığımız Çerezler 
 

Sağlayıcı: Google Analytics 

Çerezin adı: _gat_gtag_UA_########_# 
_gat_UA_########_# 

Saklama süresi: 1 Dakika 

http://www.bimoto.com.tr/


Açıklama: Talep sayısını azaltmak için Google Analytics çerezi. 

Dış bağlantı: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage  

 

Sağlayıcı: Google Analytics 

Çerezin adı: _gid 

Saklama süresi: 24 Saat 

Açıklama: Kullanıcı kimliğinin saklandığı Google Analytics çerezi. Çerez, ziyaretçilerin bir 
web sitesini nasıl kullandığına dair bilgileri depolamak için kullanılır ve web 
sitesinin nasıl çalıştığına ilişkin bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olur. 
Ziyaretçilerin sayısı, nereden geldikleri kaynak ve ziyaret edilen sayfalar da 
dahil olmak üzere toplanan veriler. 

Dış bağlantı: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage 

 

Sağlayıcı: Google Analytics 

Çerezin adı: _ga 

Saklama süresi: 2 Yıl 

Açıklama: Bu çerez kullanıcılar arasında ayrım yapmak için, Google Analytics tarafından 
kullanılır. 

Dış bağlantı: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage 

 

Sağlayıcı: Microsoft ASP.NET 

Çerezin adı: ASP.NET_SessionId 

Saklama süresi Oturum Süresince 

Açıklama: Site genelinde temel olarak bu çerez yayınlanır. Bu çerez, web sitesinin 
isteklerinize yanıt vermesine izin veren anonim bir "oturum" oluşturduğundan, 
web sitesinin kullanımı için gereklidir. Bu çerez, tarayıcınızı kapattığınızda 
silinir. Bu çerez sizinle ilgili kişisel verileri saklamaz. 

Dış bağlantı:  

 

Sağlayıcı: Microsoft ASP.NET 

Çerezin adı: __RequestVerificationToken 

Saklama süresi: Oturum Süresince 

Açıklama: Bu, ASP.NET MVC teknolojileri kullanılarak oluşturulan web uygulamaları 
tarafından ayarlanan sahteciliğe karşı bir tanımlama bilgisidir. Siteler Arası 
İstek Sahteciliği olarak bilinen bir web sitesine içeriğin yetkisiz olarak 
gönderilmesini durdurmak için tasarlanmıştır. Kullanıcı hakkında hiçbir bilgi 
tutmaz ve tarayıcı kapatıldığında yok edilir. 

 

 

 

V. Google Analytics Çerezi 
Google Analytics, ziyaretçilerin web sitelerinde ve uygulamalarında neler yaptığını web sitesi ve uygulama 

sahiplerinin anlamasına yardımcı olan, Google’ın ücretsiz analiz aracıdır. Bu araç, ziyaretçilerin kimliklerini 

tespit etmeden bilgi toplamak ve site kullanım istatistiklerini Google'a bildirmek için bir dizi çerez kullanabilir. 

Google Analytics tarafından kullanılan ana çerez "_ga" çerezidir. 

Google Analytics tarafından Google mülklerinde toplanan veriler, site kullanım istatistiklerini raporlamaya ek 

olarak, yukarıda açıklanan reklam çerezlerinden bazılarıyla birlikte Google mülklerinde (Google Arama gibi) 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


ve web genelinde size daha alakalı reklamlar göstermeye yardımcı olmak ve gösterdiğimiz reklamlarla 

etkileşimleri ölçmek için de kullanılabilir. 

VI. Çerezleri Kontrol Etme ve Silme 
 

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın 

ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya 

reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep 

ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş 

çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız 

tarayıcıya göre değişebilmektedir. 

Çerezleri kontrol etme hakkında daha fazla bilgi için, tarayıcınızın veya cihazınızın çerezleri nasıl kontrol 

edebileceğinizi veya reddedebileceğinizi kontrol edin veya aşağıdaki bağlantıları ziyaret edin: 

 

Google Chrome 

Microsoft Edge 

Microsoft Internet Explorer 

Mozilla Firefox 

Opera 

Apple Safari 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustu-firefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

