
GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Ankara Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret A.Ş. (“Ankara Araç Muayene”) olarak 
web sitemizi ziyaret eden ve bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel 
verilerine saygı gösteriyoruz. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında otomatik veya 
otomatik olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız 
kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra 
ise Ankara Araç Muayene olarak size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. 
Ayrıca Ankara Araç Muayene bu web sitesinde bulunan Gizlilik Politikası ("Gizlilik 
Politikası") hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili 
bütün sorumluluğu üstlendiğini kabul etmektedir.

Kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, muhafazası, değiştirilmesi, 
yeniden düzenlenmesi, açıklanması, satılması ya da diğer biçimlerde işlenmesi bakımından 
aşağıda yer alan ilkelere Ankara Araç Muayene olarak uygun davranacağımızı taahhüt ederiz:

Kişisel verileriniz, her zaman hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru, ölçülü bir biçimde 
belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

Kişisel verileriniz, rızanızın alınması suretiyle ya da mevzuatta öngörülen diğer hallerde 
işlenebilecek ve/veya üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, anılan amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak toplanacaktır.

Tarafınıza, kişisel verilerinizi gerektiğinde güncelleme imkanı sağlanacaktır.

Kişisel verileriniz işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

Gizlilik Politikasının Kapsamı

Bu Gizlilik Politikası Ankara Araç Muayene web sitesini kapsamaktadır.

Bu Gizlilik Politikası Ankara Araç Muayene 'nin kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü 
taraf web siteleri ve platformların ("Üçüncü Taraf Siteleri") topladığı bilgileri; Üçüncü Taraf 
Siteleri'nin, web sitemizdeki bağlantılar üzerinden topladığı bilgileri veya sponsor 
olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf web siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve 
diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla 
topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Ankara Araç 
Muayene sorumlu değildir.

Kişisel Veriler

Bu Gizlilik Politikası'nda, "kişisel verileriniz," kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her 
türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder. Bunlar tipik olarak adınız, adresiniz, kullanıcı 
adınız, profil resminiz, e-posta adresiniz ve telefon numaranızı içerir; ancak IP adresi, 
alışveriş alışkanlıkları, yaşam tarzına dair tercihler, hobiler ve ilgi alanları gibi diğer bilgileri 
de içerebilmektedir.



Hangi Kişisel Veriler Elde Edilmektedir?

Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler

Web sitemizi; geliştirmek, sitemizi kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çeşitli 
teknolojiler kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler, web sitemizi; her ziyaret ettiğinizde veya 
web sitemizle; etkileşim kurduğunuzda; erişim ve kullanımı gösteren bilgileri otomatik veya 
pasif olarak toplayan çeşitli veri elde etme araçlarıdır. Bu teknolojiye örnek olarak; çerezler 
(cookies), flash çerezler ve web analizleri gösterilebilir (çerezler ve benzeri teknolojik araçlar 
bundan böyle "çerezler" olarak anılacak).

Çerezler

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir 
deneyim sağlamak için, çoğu web sitesi gibi biz de çerez kullanıyoruz. Çerezler, ziyaret 
ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan ve web sitesi tercihleriniz veya profil bilgileriniz 
gibi göz atma bilgilerini saklayan ve cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. 
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.

Çerezler aracılığıyla web trafiği analiz edilmekte ve web uygulamalarınız tercihleriniz 
doğrultusunda kişiselleştirilebilmektedir. Bazı çerezler kişisel veriler içerebilmektedir 
(örneğin oturum açarken "beni hatırla" seçeneğine tıklandığında çerez tarafından kullanıcı 
adının kaydedilmesi gibi). Bu çerezler ancak sizin onayınızın bulunması koşuluyla 
kaydedilmektedir.

Ankara Araç Muayene tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs 
içermez.

İlgili veri elde etme araçları genel olarak aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

Web sitesinin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale 
getirmek;

Web siteleri üzerinden yeni özellikler sunmak;

Siz (aygıtınız veya tarayıcı önbelleğiniz üzerinde) ve web sitelerinin kullanımı hakkında 
bilgileri saklamak;

Ürün ve hizmetlerin kullanımını izlemek ve anlamak;

Web sitesinin kullanıcısı olan sizlerin deneyimini iyileştirmek, kişiselleştirmek;

Reklamlar yayınlamak, reklamları anlamak ve geliştirmek;

Web sitelerinin, sizin ve Ankara Araç Muayene’nin güvenliğini sağlamak.



Web Sitemizde Kullandığımız Çerez Tipleri

Analitik Çerezler

Web sitemizi ziyaret eden ziyaretçi sayısını tespit edebilmek amacıyla Google Analytics 
çerezlerini kullanmaktayız. Analitik çerezler, sizin web sitemizi nasıl kullandığınızı ve 
sitemizde nelerin çalışıp nelerin çalışmadığını görmek, sitemizi optimize edip geliştirmek ve 
sizin için ilgi çekici ve amaçlarına uygun olmaya devam ettiğinden emin olmak için 
kullanılmaktadır. Elde edilen veriler arasında görüntülediğiniz sayfalar, yönlendirme/çıkış 
sayfaları, kullandığınız platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve verilen sayfaya yaptığınız 
(fare) tıklama sayısı, fare hareketleriniz, görüntü kaydırma aktiviteniz, kullandığınız arama 
terimleri ve sitemizi kullanırken girdiğiniz metinler gibi ayrıntılar bulunmaktadır.

Detaylı bilgi edinmek için Google Analytics gizlilik sayfasını inceleyiniz:

http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Çerezler engellenebilir mi?

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 sitesine veya cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı 
tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş 
çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri silmeniz ve ilerideki çerezlerin 
bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda özelliklerimizin bazılarına 
ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz.

Ancak çerezleri devre dışı bırakır veya ret ederseniz, hesabınızı/hesaplarınızı 
tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için web sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve 
hizmetlerin düzgün çalışmayacağını belirtmek isteriz.

Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre 
değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme 
veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en
MozillaFirefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?
hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (plug-in forflashcookies): http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/
AOL: https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-
on-browser

Tarafınızca Paylaşılan Veriler



Otomatik olarak elde edilen verilerin yanı sıra, tarafınızca paylaşılan veriler de ayrıca 
işlenmektedir. Bu veriler, sağlama amacınız doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak 
kaydıyla kullanılmaktadır.

Söz konusu verilerin kullanım amaçlarına ilişkin başlıca örnekler şu şekilde 
sıralanabilecektir:

Web sitemize kayıt olduğunuzda kişisel verilerinizi ilgili web sitelerinde yer alan formlar 
aracılığıyla elde eder (örneğin; ad-soyad, e-posta adresi, iletişim bilgileri, cinsiyet vb.) ve 
talep edilen hizmetler sağlanır veya özellikle talep edildiyse e-bülten, pazarlamaya yönelik 
bilgilendirmeler vb. bültenler gönderebiliriz;

Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması amacıyla kişisel verilerinizi 
kullanabiliriz.

Kullanıcılar ve web sitemizin güvenliğini sağlamak adına kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Kişisel Verilerin Başkalarına İletilmesi

Kişisel verileriniz rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında bu Gizlilik 
Politikası'nda belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizi Ankara Araç Muayene için destek hizmetleri sağlayan üçüncü kişilerle 
paylaşabiliriz. İlgili üçüncü kişiler, söz konusu servisi yerine getirebilmek için gerekli olan 
ilgili kişisel veriye erişim hakkı sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, 
bilgilerinizi yalnızca Ankara Araç Muayene adına hizmet vermek için kullanacak, 
sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla 
kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

Bazı durumlarda kişisel olmayan veriler, örneğin web sitemize belirli bir zaman periyodu 
içerisinde kaç ziyaret yapıldığının paylaşımı söz konusu olabilir.

Kişisel verileriniz, görülen hizmet kapsamında, elde edilen kişisel, verilerin doğrulanması 
amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ile, sistemin sürdürülebilirliği 
amacıyla ise Veripark A.Ş, Doğuş Teknoloji A.Ş, WinTürkiye A.Ş., Pixelplus A.Ş. ile 
paylaşılacaktır.

Rıza Göstermeme ve Aboneliği Sonlandırma Hakkı

Eğer; mutad posta, e-posta, kısa mesaj, telefon veya herhangi başka bir elektronik araç 
vasıtasıyla tanıtıcı bilgi veya genel olarak teklif almaya reddetmek veya izninizi iptal etmek 
isterseniz, her zaman [info@ankaraas.com.tr], adresine konuya ilişkin başvurabilir ve bize e-
posta gönderebilirsiniz.

Verilerin Saklanma Süresi

Ankara Araç Muayene kişisel verilerinizi, söz konusu verilerin elde edilme amaçlarına uygun 
olan sürece ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen belirli bir süre dahilinde güvenli ve korunmuş 
bir ortamda saklayacaktır.



Kişisel Verilerin Güvenliği

Ankara Araç Muayene kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için 
gerekli ve makul korumaları sağlamakta, söz konusu verilerin herhangi bir kayba, suiistimale 
ya da değişikliğe karşı korunması için gerekli tüm önlemleri almaktadır.

Kişisel verilerinizi genel olarak Ankara Araç Muayene veritabanlarında ya da hizmet 
sağlayıcılarımız tarafından sağlanan veritabanlarında saklamaktayız. Bu veritabanlarının 
birçoğu Türkiye'deki sunucularda saklanmaktadır. Kanunun gerektirdiği derecede, kişisel 
verilerinizin ülkeniz dışına aktarılacak olması halinde sizlere bu doğrultuda bildirimde 
bulunulacaktır.

Ankara Araç Muayene’nin gerekli hizmeti size ulaştırmak için bilgilerinize erişimi olan 
sözleşmesel ortakları, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve 
başka herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

Kişisel verilerinizi, kazara veya yasadışı yok edilmelere, kayıplara, değişimlere, bilgisayar 
ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara, 
açığa çıkarmalara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara 
karşı korumak için teknik ve kuruluşun gerektirdiği ölçülerde önlemler alırız.

Bilgi talep etme hakkı

Hakkınızda saklanmış olan kişisel veriler, ilgili verinin çıkış noktası veya ilgili verinin 
alıcılarına ilişkin olarak dilediğiniz zaman bilgilendirilme hakkına sahipsiniz. Saklanan 
kişisel veriler hakkında bilgi, web sitemizde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” 
aracılığı ile formda belirtilen usullerle elde edilir.

Düzeltme talep etme hakkı

Hakkınızda saklanan kişisel verileri doğrulama, ilgili verilere ek yapma, ilgili verileri silme 
veya engelleme hakkına sahipsiniz. Talebinizin tarafımıza ulaşmasından itibaren dört hafta 
içerisinde, talebinizin ne ölçüde karışılacağına veya karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin 
olarak tarafımızca bilgilendirileceksinizdir. Herhangi bir sebeple talebinizi 
karşılayamadığımız durumlarda, size bu durum sebepleri ile açıklanacaktır.

Bilgilerin güvenliği ve verinin bütünlüğü

Kişisel verilerinizi, kazara veya yasadışı yok edilmelere, kayıplara, değişimlere, bilgisayar 
ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara, 
açığa çıkarmalara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara 
karşı korumak için teknik ve kuruluşun gerektirdiği ölçülerde önlemler aldığımızı teyit 
ederiz.

Kişisel Veriler ve Çocuklar



Web sitemizde yer alan hizmetler, çocuklara yönelik olarak düzenlenmemiştir. İlgili mevzuat 
tarafından izin verilen durumlar hariç olmak üzere, çocuklardan ya da çocuklar hakkında web 
siteleri üzerinden bilerek kişisel veriler talep edilemez ya da elde edilemez.

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

Ankara Araç Muayene gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata 
uygun hale getirmek için Gizlilik Politikasında önceden haber vermeksizin değişiklikler 
yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikasını değiştirmeye karar verdiğimiz takdirde, 
değişen politika web sitemizde ilan edilecektir.

Kişisel Verilere Erişim

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya 
kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca Ankara Araç Muayene’nin mevzuattan 
ve işbu Gizlilik Politikasından doğan hakları saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip 
işlenmediğini; hangi kişisel verilerin işlendiğini; işlenme amacını ve bunların amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışında verilerin üçüncü kişilere aktarılıp 
aktarılmadığını ve aktarıldılar ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenme; kişisel 
verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde 
güncellenmesini; ilgili mevzuatta öngörülen hallerde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi 
ya da anonim hale getirilmesini; düzeltme/silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin, 
bilgi vermenin imkansız olmaması veya aşırı güçlüklere neden olmaması şartıyla kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme; işlenen kişisel verilerin analiz 
edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin 
mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderimini isteme 
hakkınız bulunmaktadır.

Bununla birlikte makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba 
gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan 
istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Tarafımızca Yapılan Web Analizleri

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde tarayıcı ayarlarınızın çerezlere izin vermediği durumlar 
hariç olmak üzere, bir çerezin bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklanacağı 
anlamına gelir.
Ayrıca bu durumda, web sitemizi veya (mobil) uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde 
"veri tıklama dizisi", "web sinyalleri (web beacons)" nden elde edilen veriler analiz 
edilecektir.

İrtibat Bilgileri

Bu Gizlilik Politikası kapsamında yer alan hususlarla ilgili ya da Kişisel Verilerin Ankara 
Araç Muayene tarafından nasıl işlendiğiyle ilgili sorularınız veya taleplerinizi usulüne uygun 



olarak iletilen Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığı ile bildirebilir ve bilgi 
alabilirsiniz.

Ankara Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret A.Ş.
Adres : Y.Öveçler Mahallesi Cevizlidere Cad. No:1/7 Çankaya / ANKARA
Telefon : 0312 473 6061
E-posta adresi : info@ankaraas.com.tr
Web sitesi: http://www.ankaraaracmuayene.com/


