HATTİ TEKNİK Çerez Politikası
Hatti Teknik olarak gizliliğinize ve güvenliğinize önem veriyoruz. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve
tecrübenizi kişiselleştirmek adına çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez Politikası
ile çerezler hakkında benimsenen hukuka uygunluk, dürüstlük ve açıklık ilkeleri doğrultusunda sizleri
bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.
Çerezler (Cookies)
Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayar, cep
telefonu veya tablet içerisinde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarını ifade eder.
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. Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi
tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve
kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.
Çerez Kullanımı
Web sitemizde kullanılan hiçbir çerez, kimliğinizin saptanmasına yarayacak verileri işlememektedir.
Hatti Teknik web sitelerinde Google Analytics çerezleri yer almaktadır. Google Analytics, ziyaretçilerin
web sitelerinde ve uygulamalarında neler yaptığını web sitesi ve uygulama sahiplerinin anlamasına
yardımcı olan, Google’ın ücretsiz analiz aracıdır. Ziyaretçilerin kimliklerini tespit etmeden bilgi
toplamak ve web sitesi kullanım istatistiklerini Google'a bildirmek için de bir dizi çerez kullanılabilir.
Google Analytics çerezleri, web sitesi kullanım istatistiklerini raporlamaya ek olarak, reklamcılık
çerezlerinden bazılarıyla birlikte Google mülklerinde (Google Arama gibi) ve web genelinde size daha
alakalı reklamlar göstermeye yardımcı olmak için de kullanılabilir. Analytics çerezleri ve gizlilik bilgileri
hakkında daha fazla bilgi edinmek için linki takip edebilirsiniz.
Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler hakkında bilgi, Hatti Teknik hizmetini ilk
defa kullandığınızda web sitemizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilmektedir.
Çerezlerin Kontrolü
Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için
tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir,
bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu internet gezgininde çerez
kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Çerezleri reddederseniz, web sitesini veya mobil
uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya
erişiminiz sınırlı olabilir.
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