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Tanēmlama bilgileri, ¦r¿n ve hizmetlerimizi sunarken bize yardēmcē olur. Bu siteyi kullanarak 

tanēmlama bilgilerinin kullanēlmasēna izin vermiĸ olursunuz. Kiĸisel bilgilerinizi saklamayēz. 

Bu Forplas Plastik San. ve Tic. Ltd. ķti. web sitesini ziyaret ettiĵiniz iin teĸekk¿r ederiz. 

(FORPLAS", ñķirketimizò, "biz", "bize" ve "bizim" olarak anēlēr). 

Ķlginiz iin teĸekk¿r ederiz. 

Aĸaĵēda, bu web sitesini ziyaretiniz sērasēnda gerekli olabilecek bazē yasal bilgiler verilmiĸtir. 

Ayrēca, hangi t¿r bilgilerin alēnabileceĵi ve iĸleme tabi tutulabileceĵi ve ñerezlerinò tarafēmēzca nasēl 

kullanēldēĵēnēn anlatēldēĵē Gizlilik Politikasē bulunmaktadēr. Bu sayfanēn ieriĵini okuduĵunuz ve, ĸartlarē 

ve koĸullarē kabul etmeniz halinde, siteyi ziyaret ettiĵiniz iin teĸekk¿r ederiz. Web sitesine eriĸim 

saĵlayarak veya kullanarak ĸartlarē ve koĸullarē kabul etmiĸ olmaktasēnēz. 

FORPLAS, kendi iĸletme ve ¿r¿nlerinden sorumlu bir t¿zel kiĸilikten oluĸmaktadēr. Bu web 

sitesinden bilgi alarak veya siteyi baĸka bir ĸekilde kullanarak herhangi bir ¿r¿n, teklif veya pazarlama 

bilgileri ile ilgili sorumluluĵun ve y¿k¿ml¿l¿ĵ¿n yalnēzca doĵrudan ilgili t¿zel kiĸilik ile sēnērlē olduĵunu 

kabul etmiĸ olursunuz. 

Web sitesindeki bilgiler, ºnceden bildirimde bulunmaksēzēn ve bize herhangi bir sorumluluk veya 

y¿k¿ml¿l¿k vermeden deĵiĸtirilebilir. Bu web sitesinin ieriĵi, ziyaretilere kolaylēk saĵlama amalēdēr 

ve bunlar herhangi bir aēdan baĵlayēcē bilgiler deĵildir. Tarafēmēzēn yazēlē onayē alēnmadan web sitesine 

herhangi bir baĵlantē verme izniniz bulunmamaktadēr. 

Web sitemizde en doĵru bilgilerin bulunmasē yºn¿nde her t¿rl¿ aba tarafēmēzca gºsterilecektir. 

Ancak, Verilen Bilgilerin Doĵru, Eksiksiz, G¿ncel, B¿t¿nl¿kl¿ Veya Belirli Bir Amaca Uygun Olduĵuna 

Dair Tarafēmēzca Herhangi Bir Garanti Verilmemekte Veya Taahh¿tte Bulunulmamaktadēr. Bu Web 

Sitesinin Veya Ķeriĵinin Kullanēmē Veya Kullanēlamamasēna Baĵlē Olarak Uĵranēlabilecek Doĵrudan, 

Dolaylē, ¥zel, Sonuca Baĵlē, Cezai Ve Diĵer Zararlar Ķle Ķlgili Olarak, Bunlarla Sēnērlē Olmamak 

Kaydēyla Gelir Kaybē, Ķĸ Kesintisi, Programlarēn Veya Bilgi Yºnetimi Sistemlerinizde Ya Da Diĵer 

ķekillerde Kayētlē Tutulan Diĵer Verilerin Kaybē Da Buna Dahil Olmak ¦zere, Tarafēmēzca Hibir 

ķekilde Sorumluluk Kabul Edilmeyecektir, Gerekli T¿m ¥nlemlerin Alēnmasē Ve Kullanmayē Tercih 

Ettiĵiniz Ķerikte Vir¿s, Solucan, Truva Atē Ve Bilgilere Zarar Verici Nitelikte Diĵer ¥ĵelerin 

Bulunmamasēnēn Saĵlanmasē Sizin Sorumluluĵunuzdadēr. Bu Web Sitesi Aracēlēĵēyla Ulaĸabileceĵiniz 

Ve ¦¿nc¿ Kiĸilere Ait Web Siteleri Ķle Ķlgili Olarak Tarafēmēzca Herhangi Bir Garanti Verilmemekte Ve 

Taahh¿tte Bulunulmamaktadēr. 

Telif Hakkē, Ticari Marka ve Diĵer Fikri M¿lkiyet Haklarē 
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Bunlarla sēnērlē olmamak kaydēyla logolar, ticari markalar, ticari adlar, metin, gºr¿nt¿, grafik, ses, 

animasyon ve video dosyalarē ve bunlarēn web sitesinde d¿zenlenme biimleri de dahil olmak ¿zere bu 

web sitesinin ieriĵi, tarafēmēzēn veya bir ya da daha fazla FORPLAS kuruluĸunun veya yetkilendirdiĵi 

¿¿nc¿ kiĸilerin m¿lkiyeti altēndadēr ve fikri m¿lkiyet korumasēna tabidir.  

Web sitesinin ieriĵi, yazēlē izin alēnmadan oĵaltēlamaz, kopyalanamaz, aktarēlamaz, 

yayēnlanamaz, daĵētēlamaz, deĵiĸtirilemez, gºnderilemez veya baĸka web sitelerine ya da belgelere 

eklenemez. Telif haklarē, ticari markalar, ticari sērlar ve patent haklarē da dahil olmak ¿zere web sitesinde 

bulunan t¿m her t¿rl¿ fikri m¿lkiyet hakkē saklēdēr ve hak sahibinden yazēlē izin alēnmadan kullanēlmasē 

kesinlikle yasaktēr. Web sitesinde bulunan hibir ĸey, tarafēmēza veya baĸka bir FORPLAS kuruluĸu ya 

da ¿¿nc¿ bir kiĸiye ait fikri m¿lkiyet haklarēnēn sarih veya zēmni olarak devredildiĵi veya kullanēm 

haklarēnēn verildiĵi ĸeklinde yorumlanamaz. 

Gizlilik Politikasē 

IP Adresleri, Internet Tarayēcēlar, Ķĸletim Sistemleri, Ana Alan Adlarē: Web sitemize eriĸim 

saĵladēĵēnēzda, bilgisayarēnēzēn IP adresi bilgisi tarafēmēzca alēnabilir. IP adresi kiĸisel olarak sizi 

tanēmlamaz, ancak Internet servis saĵlayēcēnēzē tanēmlar. Tarafēmēzca alēnabilecek diĵer kiĸisel olarak 

tanēmlayēcē olmayan bilgiler arasēnda kullanēlan Internet tarayēcēnēn tipi, kullanēlan bilgisayar iĸletim 

sisteminin tipi ve web sitemizin ¿zerinden ziyaret edildiĵi web sitesinin ana alan adē bulunmaktadēr. 

Bilgiler, ziyaretilerin coĵrafi konumlarē ve sitemizde ne kadar kaldēklarē gibi genel demografik veriler 

elde etmek amacēyla bir araya getirilmektedir. Bu t¿r bilgilerin alēnmasē bize sitemizin yºnetimi, sunucu 

sorunlarēnēn belirlenmesi, trendlerin ve istatistiklerin analizi ve daha iyi m¿ĸteri hizmeti saĵlanmasē gibi 

alanlarda yardēmcē olmaktadēr. 

¢erezler 

Web sitemizi ziyaret ettiĵinizde bilgisayarēnēza ñerezlerò gºnderilebilir. ¢erez, ziyaret ettiĵiniz 

bir web sitesinin bilgisayarēnēza yerleĸtirebileceĵi veya kaydedebileceĵi k¿¿k bir metin dosyasē veya 

veri parasēdēr. ¢erezler kendi baĸēna kiĸisel olarak tanēmlayēcē bilgi iermez. Ancak bu t¿r kiĸisel olarak 

tanēmlayēcē bilgileri (ºrneĵin Internet ¿zerinden verilen bir hizmet veya tarafēmēzca verilen bir parola 

yoluyla) tarafēmēza vermeniz halinde bu bilgiler, erezde kayētlē veriler ile iliĸkilendirilebilir. Ķki t¿r erez 

bulunmaktadēr. Ķlk t¿rde dosya bilgisayarēnēzda daha uzun s¿re kayētlē kalēr ve bilgisayarēnēzē kapattēktan 

sonra da kalabilir. Bu t¿r bir erez, ºrneĵin ziyaretiye son ziyaretinden bu yana web sitesinde nelerin 

g¿ncellenmiĸ olduĵu bilgisini vermek iin kullanēlabilir. Ķkinci t¿r ereze ñoturum ereziò adē verilir. 

Oturum erezleri, web sitesini ziyaretiniz sērasēnda bilgisayarēnēzēn belleĵine geici olarak kaydedilir. Bu, 

ºrneĵin, web sitesinde hangi dili setiĵinizin takip edilmesi amacēyla yapēlabilir. Web tarayēcēnēzē 
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kapattēĵēnēzda oturum erezleri yok olduĵundan bunlar bilgisayarēnēzda uzun s¿re kayētlē kalmazlar. 

¢erezler aracēlēĵēyla elde edilen bilgilerin toplanmasē veya iĸleme tabi tutulmasē konusunda ¿¿nc¿ 

kiĸilerden yardēm alēnabilir. 

¢erezler, aĸaĵēdakiler gibi birok nedenle kullanēlabilir: 

¶ Sayfada Gezinme Modelleri Ve Trendlerine Dair Anonim Ķstatistikler Derlemek; 

¶ Satēĸ Verilerini Analiz Etmek; 

¶ Pazar Araĸtērmalarē Y¿r¿tmek; 

¶ Web Sitesi Ķeriĵini Veya Ķĸlevlerini Kullanēcēya Uygun Hale Getirmek; 

¶ Belirli Internet Tabanlē Hizmetlerde Kullanēcēlarēn Site Ziyaretini Takip Etmek Ve Destek 

Saĵlamak; 

¶ ķifresi Olan Kullanēcēlarēn Daha ¥nce Girdikleri Bilgileri Tekrar Girmeden Belirli Web 

Sayfalarēna Tekrar Ulaĸabilmelerini Saĵlama 

¢erezleri Reddetme: 

Birok Internet tarayēcēsēnda erezleri engelleyecek, bilgisayarēn sabit diskinden silecek veya 

kaydetmeden ºnce web sitesinde erez bulunduĵunu bildirecek ĸekilde tarayēcēnēzē ayarlayabilirsiniz. Bu 

iĸlevler hakkēnda daha fazla bilgi edinmek iin l¿tfen tarayēcē talimatlarēna veya yardēm ekranēna bakēn. 

L¿tfen web sayfalarēmēzēn erezler olmadan d¿zg¿n alēĸamayacaĵēnē unutmayēn. 

G¿venlik 

Sunucularēmēzda bulunan Kiĸisel Bilgilerin ve diĵer verilerin izinsiz eriĸime, kayba veya 

deĵiĸtirilmeye karĸē korunmasēna yardēmcē olmasē iin teknik ve idari ºnlemler uygulanmaktadēr. Ancak 

hibir sunucunun veya Ķnternet ¿zerinden aktarēm iĸleminin y¿zde y¿z g¿venli olduĵunun garanti 

edilmesi m¿mk¿n deĵildir. Bu nedenle, her t¿rl¿ iĸlem veya iletiĸim ile ilgili risk tarafēnēza aittir. 

Daha fazla bilgi ve ĸikayetler 

Kiĸisel Bilgilerin iĸlenmesine iliĸkin daha fazla bilgi iin l¿tfen FORPLAS KVKK Yetkilimiz ile 

iletiĸime gein (info@forplas.com.tr) Herhangi bir talebinize yanēt vermememiz durumunda veya 

yanētlayamamamēzēn nedeni hususunda geerli bir gereke sunmadēĵēmēz takdirde ĸikayette bulunmak 

iin denetleyici makamla iletiĸime geme hakkēna sahipsiniz.  

¦¿nc¿ kiĸilere ait web sitelerine baĵlantēlar 
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