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Tanımlama bilgileri, Ürün ve hizmetlerimizi sunarken bize yardımcı olur. Bu siteyi kullanarak 

tanımlama bilgilerinin kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Kişisel bilgilerinizi saklamayız. 

Bu Forplas Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

(FORPLAS", “Şirketimiz”, "biz", "bize" ve "bizim" olarak anılır). 

İlginiz için teşekkür ederiz. 

Aşağıda, bu web sitesini ziyaretiniz sırasında gerekli olabilecek bazı yasal bilgiler verilmiştir. 

Ayrıca, hangi tür bilgilerin alınabileceği ve işleme tabi tutulabileceği ve “çerezlerin” tarafımızca nasıl 

kullanıldığının anlatıldığı Gizlilik Politikası bulunmaktadır. Bu sayfanın içeriğini okuduğunuz ve, şartları 

ve koşulları kabul etmeniz halinde, siteyi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Web sitesine erişim 

sağlayarak veya kullanarak şartları ve koşulları kabul etmiş olmaktasınız. 

FORPLAS, kendi işletme ve ürünlerinden sorumlu bir tüzel kişilikten oluşmaktadır. Bu web 

sitesinden bilgi alarak veya siteyi başka bir şekilde kullanarak herhangi bir ürün, teklif veya pazarlama 

bilgileri ile ilgili sorumluluğun ve yükümlülüğün yalnızca doğrudan ilgili tüzel kişilik ile sınırlı olduğunu 

kabul etmiş olursunuz. 

Web sitesindeki bilgiler, önceden bildirimde bulunmaksızın ve bize herhangi bir sorumluluk veya 

yükümlülük vermeden değiştirilebilir. Bu web sitesinin içeriği, ziyaretçilere kolaylık sağlama amaçlıdır 

ve bunlar herhangi bir açıdan bağlayıcı bilgiler değildir. Tarafımızın yazılı onayı alınmadan web sitesine 

herhangi bir bağlantı verme izniniz bulunmamaktadır. 

Web sitemizde en doğru bilgilerin bulunması yönünde her türlü çaba tarafımızca gösterilecektir. 

Ancak, Verilen Bilgilerin Doğru, Eksiksiz, Güncel, Bütünlüklü Veya Belirli Bir Amaca Uygun Olduğuna 

Dair Tarafımızca Herhangi Bir Garanti Verilmemekte Veya Taahhütte Bulunulmamaktadır. Bu Web 

Sitesinin Veya İçeriğinin Kullanımı Veya Kullanılamamasına Bağlı Olarak Uğranılabilecek Doğrudan, 

Dolaylı, Özel, Sonuca Bağlı, Cezai Ve Diğer Zararlar İle İlgili Olarak, Bunlarla Sınırlı Olmamak 

Kaydıyla Gelir Kaybı, İş Kesintisi, Programların Veya Bilgi Yönetimi Sistemlerinizde Ya Da Diğer 

Şekillerde Kayıtlı Tutulan Diğer Verilerin Kaybı Da Buna Dahil Olmak Üzere, Tarafımızca Hiçbir 

Şekilde Sorumluluk Kabul Edilmeyecektir, Gerekli Tüm Önlemlerin Alınması Ve Kullanmayı Tercih 

Ettiğiniz İçerikte Virüs, Solucan, Truva Atı Ve Bilgilere Zarar Verici Nitelikte Diğer Öğelerin 

Bulunmamasının Sağlanması Sizin Sorumluluğunuzdadır. Bu Web Sitesi Aracılığıyla Ulaşabileceğiniz 

Ve Üçüncü Kişilere Ait Web Siteleri İle İlgili Olarak Tarafımızca Herhangi Bir Garanti Verilmemekte Ve 

Taahhütte Bulunulmamaktadır. 

Telif Hakkı, Ticari Marka ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları 
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Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla logolar, ticari markalar, ticari adlar, metin, görüntü, grafik, ses, 

animasyon ve video dosyaları ve bunların web sitesinde düzenlenme biçimleri de dahil olmak üzere bu 

web sitesinin içeriği, tarafımızın veya bir ya da daha fazla FORPLAS kuruluşunun veya yetkilendirdiği 

üçüncü kişilerin mülkiyeti altındadır ve fikri mülkiyet korumasına tabidir.  

Web sitesinin içeriği, yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz, aktarılamaz, 

yayınlanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, gönderilemez veya başka web sitelerine ya da belgelere 

eklenemez. Telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar ve patent hakları da dahil olmak üzere web sitesinde 

bulunan tüm her türlü fikri mülkiyet hakkı saklıdır ve hak sahibinden yazılı izin alınmadan kullanılması 

kesinlikle yasaktır. Web sitesinde bulunan hiçbir şey, tarafımıza veya başka bir FORPLAS kuruluşu ya 

da üçüncü bir kişiye ait fikri mülkiyet haklarının sarih veya zımni olarak devredildiği veya kullanım 

haklarının verildiği şeklinde yorumlanamaz. 

Gizlilik Politikası 

IP Adresleri, Internet Tarayıcılar, İşletim Sistemleri, Ana Alan Adları: Web sitemize erişim 

sağladığınızda, bilgisayarınızın IP adresi bilgisi tarafımızca alınabilir. IP adresi kişisel olarak sizi 

tanımlamaz, ancak Internet servis sağlayıcınızı tanımlar. Tarafımızca alınabilecek diğer kişisel olarak 

tanımlayıcı olmayan bilgiler arasında kullanılan Internet tarayıcının tipi, kullanılan bilgisayar işletim 

sisteminin tipi ve web sitemizin üzerinden ziyaret edildiği web sitesinin ana alan adı bulunmaktadır. 

Bilgiler, ziyaretçilerin coğrafi konumları ve sitemizde ne kadar kaldıkları gibi genel demografik veriler 

elde etmek amacıyla bir araya getirilmektedir. Bu tür bilgilerin alınması bize sitemizin yönetimi, sunucu 

sorunlarının belirlenmesi, trendlerin ve istatistiklerin analizi ve daha iyi müşteri hizmeti sağlanması gibi 

alanlarda yardımcı olmaktadır. 

Çerezler 

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza “çerezler” gönderilebilir. Çerez, ziyaret ettiğiniz 

bir web sitesinin bilgisayarınıza yerleştirebileceği veya kaydedebileceği küçük bir metin dosyası veya 

veri parçasıdır. Çerezler kendi başına kişisel olarak tanımlayıcı bilgi içermez. Ancak bu tür kişisel olarak 

tanımlayıcı bilgileri (örneğin Internet üzerinden verilen bir hizmet veya tarafımızca verilen bir parola 

yoluyla) tarafımıza vermeniz halinde bu bilgiler, çerezde kayıtlı veriler ile ilişkilendirilebilir. İki tür çerez 

bulunmaktadır. İlk türde dosya bilgisayarınızda daha uzun süre kayıtlı kalır ve bilgisayarınızı kapattıktan 

sonra da kalabilir. Bu tür bir çerez, örneğin ziyaretçiye son ziyaretinden bu yana web sitesinde nelerin 

güncellenmiş olduğu bilgisini vermek için kullanılabilir. İkinci tür çereze “oturum çerezi” adı verilir. 

Oturum çerezleri, web sitesini ziyaretiniz sırasında bilgisayarınızın belleğine geçici olarak kaydedilir. Bu, 

örneğin, web sitesinde hangi dili seçtiğinizin takip edilmesi amacıyla yapılabilir. Web tarayıcınızı 
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kapattığınızda oturum çerezleri yok olduğundan bunlar bilgisayarınızda uzun süre kayıtlı kalmazlar. 

Çerezler aracılığıyla elde edilen bilgilerin toplanması veya işleme tabi tutulması konusunda üçüncü 

kişilerden yardım alınabilir. 

Çerezler, aşağıdakiler gibi birçok nedenle kullanılabilir: 

 Sayfada Gezinme Modelleri Ve Trendlerine Dair Anonim İstatistikler Derlemek; 

 Satış Verilerini Analiz Etmek; 

 Pazar Araştırmaları Yürütmek; 

 Web Sitesi İçeriğini Veya İşlevlerini Kullanıcıya Uygun Hale Getirmek; 

 Belirli Internet Tabanlı Hizmetlerde Kullanıcıların Site Ziyaretini Takip Etmek Ve Destek 

Sağlamak; 

 Şifresi Olan Kullanıcıların Daha Önce Girdikleri Bilgileri Tekrar Girmeden Belirli Web 

Sayfalarına Tekrar Ulaşabilmelerini Sağlama 

Çerezleri Reddetme: 

Birçok Internet tarayıcısında çerezleri engelleyecek, bilgisayarın sabit diskinden silecek veya 

kaydetmeden önce web sitesinde çerez bulunduğunu bildirecek şekilde tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Bu 

işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcı talimatlarına veya yardım ekranına bakın. 

Lütfen web sayfalarımızın çerezler olmadan düzgün çalışamayacağını unutmayın. 

Güvenlik 

Sunucularımızda bulunan Kişisel Bilgilerin ve diğer verilerin izinsiz erişime, kayba veya 

değiştirilmeye karşı korunmasına yardımcı olması için teknik ve idari önlemler uygulanmaktadır. Ancak 

hiçbir sunucunun veya İnternet üzerinden aktarım işleminin yüzde yüz güvenli olduğunun garanti 

edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, her türlü işlem veya iletişim ile ilgili risk tarafınıza aittir. 

Daha fazla bilgi ve şikayetler 

Kişisel Bilgilerin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi için lütfen FORPLAS KVKK Yetkilimiz ile 

iletişime geçin (info@forplas.com.tr) Herhangi bir talebinize yanıt vermememiz durumunda veya 

yanıtlayamamamızın nedeni hususunda geçerli bir gerekçe sunmadığımız takdirde şikayette bulunmak 

için denetleyici makamla iletişime geçme hakkına sahipsiniz.  

Üçüncü kişilere ait web sitelerine bağlantılar 

mailto:info@forplas.com.tr
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web sitemizde, üçüncü kişilere ait web sitelerine bağlantılar bulunabilir. Bu tür web sitelerinin 

veya sahiplerinin ya da operatörlerinin gizlilik politikaları, içeriği veya uygulamalarından sorumlu 

olmadığımızı belirtmek isteriz. 

Gizlilik Politikasının Değiştirilmesi 

Bu Gizlilik Politikasını her an değiştirme veya güncelleme hakkı tarafımızca saklı tutulmaktadır. 

 

 


