Çerez (Cookie) Bildirimi
Bu Sitede, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını
sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.
Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinin kullanımına ilişkin
bilgilerinizin hatırlanması ve bu bilgilerinizin kaydedilmesi gerekmektedir. Tüm bu işlemler küçük metin dosyaları olarak
nitelendirilen Çerezler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu internet sitesindeki Çerezler az miktardaki bilgileri depolayarak,
Server aracılığıyla bilgisayarınıza ya da diğer aygıtlara yüklenir. Bu internet sitesini her ziyaret ettiğinizde, internet
tarayıcınız çerezleri bu internet sitesine gönderir; böylece internet sitesi sizi tanır ve kullanıcı tercihleri gibi bilgilerinizi
hatırlar. Bu internet sitesini her kullandığınızda, çerezler ve diğer teknolojiler aracılığıyla bilgi toplanabilir. Bu internet
sitesini kullanarak, Çerez Bildiriminde açıklanan çerez kullanımını, ayrıca www.hititseramik.com.tr bünyesinde ziyaret
edebileceğiniz ülke, bölge ya da hizmet bazlı diğer internet sitelerindeki çerez bildirimlerinde açıklanan çerez kullanımını da
kabul
etmiş
olursunuz.
Kullanılan çerez türleri ve nedenleri?
Kullanılan bazı çerezler, internet sitemizi kullanabilmeniz ve kayıtlı kullanıcılar için sunulan güvenli içeriklere erişim
sağlamak gibi bazı özelliklerden faydalanabilmeniz için gereklidir.
İnternet sitesini kullanırken yaptığınız dil ya da bölge seçimi gibi tercihleri ve bilgileri kaydedebilmek ve size daha uygun
hizmet sunabilmek için Fonksiyonel Çerezler kullanılmaktadır. Bu bilgiler genellikle isimsiz olup, başka amaçlar
doğrultusunda kullanılmamaktadır.
İçeriğimizin verimliliğini ve kullanıcılarımızın ilgi alanlarını anlayabilmek ve Sitemizin işleyişini geliştirebilmek için biz ya
da hizmet sağlayıcılarımız analitik hizmetlerden de yararlanmaktayız. Ayrıca, ziyaretçi sayısını ölçebilmek için web işaretçisi
veya takip imleci kullanılmakta ve Sitedeki bireysel kullanıcı sayısını ve kullanıcıların siteye erişim sıklığını gözlemlemek
için ise sitemizde Performans Çerezleri kullanılmaktadır. Bu bilgiler sadece istatistiksel amaçlarla kullanılmakta olup,
kullanıcıların bireysel olarak tespit edilmesi amacıyla kullanılmamaktadır. Ancak, Sitemize kayıt olmanız durumunda bu
bilgiler Site kullanımınızı analiz edebilmek için web analitik hizmetlerinden gelen bilgilerle ve çerezlerle birleştirilebilir.
Bu internet sitesinde, kullanıcılara belirli reklamları ileten Reklam Çerezleri kullanılmamaktadır.
Kullanılan çerezler ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
Çerezler nasıl kontrol edilir?
Bu internet sitesine erişim sağlayarak bilgisayarınıza ya da yukarıda açıklanan aygıtlara çerezler yerleştirilebileceğini kabul
etmiş bulunmaktasınız. Ancak, çerezleri çeşitli şekillerde kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz. Çerezleri kaldırmanız ya da
engellemeniz halinde, bunun internet sitesi kullanımınızı etkileyebileceğini ve internet sitesindeki bazı kısımlara erişimde
sıkıntı yaşayabileceğinizi hatırlatırız.
Tarayıcı kontrolü
Çoğu tarayıcılar, bilgisayarınızdaki çerezleri görme, çerezleri birer birer silme ya da belirli internet sitelerinden veya tüm
internet sitelerinden gelen çerezleri engelleme imkanı sağlar. Çerezlerin tamamını silmeniz halinde, yaptığınız tüm tercihlerin
silineceğini hatırlatırız. Tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri nasıl filtreleyeceğiniz veya engelleyeceğinizle ilgili daha
detaylı bilgi için aşağıdaki linklerden yardım alabilirsiniz.
Ayarlarınızı değiştirerek internet sitelerindeki isimsiz arama faaliyetlerinizin analitik çerezler tarafından kaydedilmesini
engelleyebilirsiniz. Gizlilik politikaları ve çerez ayarları ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki hizmet sağlayıcı linklere
tıklayabilirsiniz.
Adobe Analytics : http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL : https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookiesettings-on-browser
Google Adwords : https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome : http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox : http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera : http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
Sosyal tuşlar
Kullanıcıların internet sayfalarını paylaşması ya da işaretlemesi için "sosyal tuşlar" kullanılmaktadır. Bunlar üçüncü parti
sosyal medya siteleri için koyulmuş tuşlardır ve bu sosyal medya internet siteleri, bu internet sitesi de dahil olmak üzere,
İnternetteki aktivitelerinizle ilgili bilgileri kaydedebilir. Bu internet sitelerinin sizinle ilgili bilgileri nasıl kullandığını, bunu
nasıl engelleyeceğinizi ya da bilgileri nasıl sileceğinizi öğrenmek için ilgili sitelerin kullanım kurallarını ve gizlilik
politikalarını inceleyiniz.
Dış kaynaklı web hizmetleri
Bu internet sitesinde yer alan sayfa içeriklerinde bazı durumlarda dış kaynaklı web hizmetlerinden yararlanılmaktadır. (Ör:
resimlerin ve videoların görüntülenmesi ya da anket yapılması gibi). Sosyal tuşlarda olduğu gibi, bu sitelerin ya da dış
kaynaklı çalışma alanlarının sizin kullandığınız içeriğe ait bilgileri toplaması/saklaması engellenememektedir.
E-posta İletişimi
Size gönderdiğimiz bazı e-postalarla ilgili okundu, açıldı ya da başkasına iletildi bilgilerine ulaşarak, iletişimimizi daha ilgi
çekici ve işlevsel hale getirebilmek için takip teknolojileri kullanabiliyoruz. Gönderdiğimiz e-postalarda takip özelliğini
kaldıramadığımızdan, size gönderilen içeriğin okunduğu, açıldığı ya da başkasına iletildiği bilgisine ulaşmamızı
istemiyorsanız, kaydınızı silmeniz gerekmektedir. Bu arada her zaman iletişim tercihlerinizi güncelleyebilir ya da bizden
aldığınız e-postalardaki talimatları uygulayarak, üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.
Şirketimiz, gerekli olduğu hallerde, bu Çerez Bildirimini değiştirebilir. Bildirimin değiştirildiği hallerde sayfanın üst
kısmındaki güncelleme tarihi tarafımızdan değiştirilerek, güncellenen ya da değiştirilen Çerez Bildirimi belirtilen tarihten
itibaren geçerli olacaktır. Çerez (Cookie) Bildirimini belirli zamanlarda inceleyerek, çerez kullanımı ile ilgili bilgi edinmenizi
tavsiye ederiz.

