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GİZLİLİK POLİTİKASI: 

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız 

sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı 

ve korunacağı işbu 'Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve 

bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu Gizlilik Politikası'nda 

belirtilen şartları kabul etmektesiniz. 

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması 

Web sitemiz, girilen bilgilerin güvenliği açısından 'SSL' sistemi ile donatılmıştır. Bu nedenle verilen 

bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen 

bilgiler için etkili değildir. 

Üyelerimizle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde 

gizli olarak korunmaktadır. Bu bilgilere ancak üyemizin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla 

ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kurumumuz personeli ve etkinlik yöneticileri ve editörleri tarafından 

ulaşılabilmektedir. 

2. Bilgi Kaynakları 

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini 

sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin 

edilmektedir. 

a. Sizin tarafınızdan sağlanan bilgiler 

Sizin web sitemizi kullanarak veya e-posta, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler 

tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle 

tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz ancak size daha 

çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için web sitemizde sizden talep edilen bilgilerin 

tamamını vermenizi öneriyoruz. Ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri 

vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı tarafınızdan dikkate 

alınmalıdır. 

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik 

bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz 

hizmetin geçerliliğini, bizim ve/veya değerleme şirketinin size ve/veya 3.kişilere karşı olan 

sorumluluklarını ve sözleşmelere dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilir. Böyle bir 

durumda www.e-madencilik.org.tr hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi 

vermeniz nedeniyle www.e-madencilik.org.tr bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin 

yükümlülüğü tarafınıza aittir. 

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler 

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerimizin sizi otomatik olarak 

tanımasına yarayan ve 'cookies' olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce sitemize 

yaptığınız ziyaretlerde ve aldığınız hizmetlerde elde edilen bilgilerdir. 

Bilgisayarınızın 'yardım' menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne 

yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin 

daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından bu özelliği açık bırakmanızı öneririz. 

 

http://www.e-madencilik.org.tr/
http://www.e-madencilik.org.tr/


2 
 

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler 

Internet, telefon vb. her türlü yöntemle; kamu kurumlarından, özel kuruluşlarından veya gerçek 

kişilerden sağlanabilen sitenin kendi derlediği veya otomatik kodlarla donattığı; veri, bilgi, reklam, 

kampanya, haber vb. her türlü bilgilerdir. 

3. Diğer Kullanım Şartları 

Burada belirtilen şartların dışında web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes 

'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş 

sayılır. 

'Gizlilik Politikası' ve 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde www.e-

madencilik.org.tr tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, www.e-madencilik.org.tr ile sizin 

aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca 

kararlaştırılmadıkça www.e-madencilik.org.tr  ye karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte 

bulunulamaz ve hak ileri sürülemez. 
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