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YASAL UYARI VE KULLANIM ŞARTLARI 

 

www.uzmankiremit.com adresli bu site,  Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Cad. 1. km No: 20 Gebze 

KOCAELİ / Türkiye  adresinde yerleşik Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti tarafından 

oluşturulmuştur.   

Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti bu web sitesinin ve içeriklerinin sahibidir. 

www.uzmankiremit.com  sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki 

koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.  

Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden 

bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.  

 

KULLANIM ŞARTLARI  

1. TELİF HAKLARI  

Bu web sitesi ve içeriği ile ilgili tüm haklar Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti veya üçüncü 

taraflara aittir.  Kendi kişisel bilgisayarınızdan, ticari olmayan kullanım için ve Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri 

Ticaret Ltd. Şti tarafından sağlanan fonksiyonları talep edip kullanarak bu web sitesini görüntüleyebilirsiniz.  

Kişisel, ticari olmayan kullanım dışında web sitesinin görüntülenmesi, indirilmesi ve çıktılarının yazdırılması 

ile ilgili her türlü kullanım yasaktır.  Logolar, sloganlar ve ürün isimleri dahil markalar  ya Kiremiks Çatı ve 

Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’ye ait olan ya da Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti  tarafından 

lisans kapsamında kullanılan tescilli veya tescilli olmayan ticari markalardır.  Herhangi bir türde lisans 

verilmeyecektir.  

Bu sitede bulunan haklar, bilgi veya ifadelerin (markalar, tasarımlar, resimler, tablolar, logolar, fikri haklar ve 

sair her tür haklar) telif hakkı ve mülkiyet hakkı Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ‘ye aittir. Bu 

haklar Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti ‘nin yazılı izni olmaksızın hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi 

ya da kuruluş tarafından kullanılamaz. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, 

Türkçe Yasal Uyarı metni esas alınacak olup, böyle bir durumda Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. 

Şti her türlü hukuki haklarını kullanacağını taahhüt eder. 

2. ÇOĞALTMALAR 

Bu web sitesinin veya parçalarının çoğaltılmasına yalnız Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’ nin 

kaynak olarak gösterilmesi kaydı ile şahsi, ticari olmayan kullanım için izin verilir.  Bu nedenle kağıt belge, 

http://www.uzmankiremit.com/
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dijital veya diğer bir şekildeki her türlü çoğaltmanın "Kaynak: http://www.uzzmankiremit.com"  ve 

" ©  Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti." olarak işaretlenmesi gerekir.  

 

3. LINKLER 

 

Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti ’nin yazılı açık izni olmaksızın özellikle bir çerçeve, bir link 

veya başka bir bağlantı kullanarak bu web sitesinde ve/veya içeriklerinde herhangi bir değişiklik yapma 

izniniz yoktur.  Bu web sitesinde bulunan tüm linkler yalnız kolaylık sağlamak üzere verilmiştir.  Bu linkleri 

kullandığınızda Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’nin web sitesinden çıktığınızı lütfen 

unutmayınız.  Sonuç olarak Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. linkler aracılığı ile erişim sağlanan 

web sitelerinin içeriği üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir ve bu web sitelerinin görüntülenmesi veya 

içeriğin indirilmesi veya başka şekilde kullanılmasından kaynaklanan hiçbir zarar ile ilgili sorumluluk kabul 

etmez.  Üçüncü bir tarafça sağlanan linklerin Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti’nin web sitesine 

erişim sağlaması halinde, Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti’nin söz konusu web sitelerinin 

içeriğini onayladığı veya ondan sorumlu olduğu anlamına gelmez.  

4. TAM OLMA - EKSİKSİZLİK 

Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. web sitesindeki bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını 

sağlamak için mümkün olan en büyük özeni gösterir.  Ancak yine de Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret 

Ltd. Şti bilgileri kullanmadan önce bilgilerin doğruluğunu kontrol etmenizi tavsiye eder.  Bunun için satış 

bölgelerindeki uzman satış mühendislerimiz sizlere memnuniyetle hizmet vermektedir.  Bu web sitesinin 

içeriğinden veya bu web sitesinin görüntülenmesinden, indirilmesinden veya kullanılmasından kaynaklanan 

her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti’nin hiçbir hukuki ve 

cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.  

5. YARGI YERİ  

Bu web sitesinin ve/veya fonksiyonlarının kullanılmasından dolayı ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve 

hükümlere ilişkin ve/veya bu web sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı 

metni esas olup, İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır. 

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE GİZLİLİK 

Web sitesi üzerinde bulunan bazı hizmetler için kaydolmak isterseniz, istenen kişisel bilgileri (isminiz, email 

adresiniz, telefon numaranız veya posta adresiniz gibi) sağlamanız gerekir.  Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri 

Ticaret Ltd. Şti mail aracılığı ile size ürün bilgilerini göndermek ve çatı piyasasından haberleri size iletmek 

veya hizmeti size daha kolay ulaştırabilmek için bu bilgileri kaydedebilir.  Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri 

Ticaret Ltd. Şti kesin olarak ziyaretçilerinin kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı göstermektedir. Girmiş 
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olduğunuz kişisel bilgileriniz ve kontakt detaylarınız kanuni zorunluluklar hariç Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri 

Ticaret Ltd. Şti içerisinde tutulup üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. İstediğiniz takdirde kişisel bilgilerinizin 

arşivimizden silinmesi için bilgi@uzmankiremit.com   adresine e-posta göndermeniz yeterli olacaktır. 

7. GOOGLE ANALYTICS 

Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. Google Inc. ("Google") şirketinin bir İnternet analiz hizmeti 

olan Google Analytics hizmetini kullanır. Google Analytics, "cookies" yani "çerez" adı verilen ve 

bilgisayarınıza kaydedilerek sizin İnternet sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmeyi olanaklı kılan metin 

dosyaları kullanır. Bu çerez dosyalarıyla oluşturulan ve sizin bu İnternet sitesini nasıl kullandığınızı (IP 

adresiniz de dahil olmak üzere) gösteren bilgiler Google'ın ABD'deki bir sunucusuna gönderilerek orada 

kaydedilir.  

Google, İnternet sitesinin işleticisi için İnternet sitesi aktiviteleri hakkında rapor oluşturmak ve İnternet 

sitesinin ve İnternet'in kullanımıyla ilgili başka hizmetler vermek amacıyla İnternet sitesini nasıl kullandığınızı 

değerlendirmek üzere bu bilgileri kullanır. Google da bu bilgileri yasal olarak öngörüldüğü veya bu bilgiler 

Google'ın görevlendirmesi üzerine üçüncü şahıslarca işlendiği müddetçe üçüncü şahıslara verir. Google, 

sizin IP Adresinizi Google tarafından kaydedilmiş olan başka bilgilerle hiçbir durumda ilişkilendirmez. İnternet 

tarayıcısı yazılımınızda uygun ayarı yapmak suretiyle çerez kurulumunu engelleyebilirsiniz ve fakat bu 

durumda yerine göre bu İnternet sitesinin bütün fonksiyonlarından tamamen yararlanamayabileceğinizi 

hatırlatmak isteriz. Bu İnternet sitesini kullanmakla sizin hakkınızda toplanan bilgilerin Google tarafından 

önceden belirlenmiş olan şekil ve usullerde ve yukarıda belirtilmiş bulunan amaçla işlenmesini kabul etmiş 

olursunuz.  

Bu seçeneği devre dışında bırakmak dahil olmak üzere Google Analytics tarafından belirlenen çerez 

hakkında daha fazla bilgi için lütfen adresi ziyaret edin: http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html 

 

8. ÇEREZLERİN (COOKIES) KULLANIMI  

Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti Google'ın Google Remarketing adı verilen, ilgi alanlarıyla 

bağlantılı reklam programını kullanmaktadır. Google da dahil olmak üzere ikinci kişiler İnternet'te İnternet 

sitelerinde reklamlar yayımlarlar ve bunun için bir kullanıcının bu İnternet sitesindeki diğer ziyaretlerini esas 

alarak kaydedilmiş bulunan çerezleri kullanırlar. Google reklamlarının nasıl inaktif hale getirilebileceğini 

gösteren sayfadan yardım alarak Google tarafından bu amaçlarla çerez kullanımını sonlandırabilirsiniz. 

Ayrıca ağ reklam inisiyatifinin inaktif hale getirme konusunda yardım alabileceğiniz sayfasına da başvurarak 

üçüncü kişilerce çerez kullanımını inaktif hale getirebilirsiniz.  

 

 

mailto:bilgi@uzmankiremit.com
http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html
http://www.google.com.tr/intl/tr/policies/technologies/ads/
http://www.google.com.tr/intl/tr/policies/technologies/ads/
http://www.networkadvertising.org/choices
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Çerezler  

 

a. Çerez nedir? 

 

Çerez bir web sitesinin bilgisayarından sizin bilgisayarınıza veya cep telefonu tarayıcınıza gönderilen ve 

cihazınızın sabit diskinde saklanan ve genellikle benzersiz bir tanımlayıcı içeren küçük miktardaki bir veridir.  

Her bir web sitesi tarayıcınızın tercihlerinin buna izin vermesi halinde kendi çerezini sizin tarayıcınıza 

gönderebilir, fakat (sizin gizliliğinizi korumak için) tarayıcınız yalnız söz konusu çerezi size gönderen web 

sitesinin tarayıcınıza erişmesine izin verir ve diğer web siteleri tarafından size gönderilen çerezlere erişime 

izin vermez.  Birçok web sitesi online trafik kayıtlarını tutmak için bir kullanıcı kendi web sitelerini ziyaret 

ettiğinde bunu yapar.  Bizim web sitemizde bir çerez yalnız eğer bu seçeneği seçtiyseniz Giriş bilgilerinizi 

kaydetmek için bilgi kaydeder.  

 

Kullanıcılar bilgisayarlarını tüm çerezleri almak, bir çerez düzenlendiğinde sizi haberdar etmek veya hiçbir 

zaman çerezleri almamak üzere ayarlama seçeneğine sahiptir.  Sonuncu seçeneğin seçilmesi halinde, 

kullanıcı sitenin sizin Giriş bilgilerinizi hatırlama avantajından yararlanamaz.  Her bir tarayıcı farklıdır, bu 

nedenle çerez tercihlerinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için tarayıcınızın “Yardım” menüsünü kontrol 

edin.  

Kiremiks Çatı ve Yapı Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’ nin sitesine ziyaretiniz boyunca, gördüğünüz sayfalar çerez 

ile birlikte cihazınıza indirilir.  Birçok web sitesi bunu yapar, çünkü çerezler cihazın (ve muhtemelen 

kullanıcısının) web sitesini daha önce ziyaret edip etmediğini tespit etmek amacı ile web sitesinin 

yayıncılarına yararlı bilgiler sağlar.  Bu, son ziyarette bırakılan çerezin aranıp bulunması aracılığı ile kontrol 

edilir.   

b. Çerezleri nasıl kullanırız? 

 

Bizim web sitemiz üzerinde bir çerez ancak eğer bu seçeneği seçtiyseniz Giriş bilgilerinizin hatırlanması 

amacı bilgileri kaydeder.  

 

 

 

 

 

 


