Arıkovanı Çerez Politikası
Arıkovanı’nın Çerez Politikasına ("Politika") hoş geldiniz.
Bu Politika’nın amacı, Arıkovanı hizmetlerinin bir kullanıcısı olarak size Arıkovanı'nın
kullandığı çerezler, bunların size mümkün olan en iyi deneyimi sunmamızı sağlamada
oynadığı rol ve çerez ayarlarına ilişkin tercihleriniz hakkında açık ve erişilebilir bilgi
sağlamaktır.

1. Çerezler ve diğer benzer teknolojiler nedir?
Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza indirilen metin dosyalarıdır. Bunlar
faydalıdır çünkü web sitesinin, kullanıcının cihazını tanımasına olanak sağlar.
Çerez ifadesi aslında, şunları içeren çeşitli teknolojileri tanımlar:
•
piksel etiketleri (bir web sayfasına ya da e-postaya yerleştirilen ve bir sayfanın ya da
e-postanın görüntülendiğini gösteren şeffaf grafiksel imgeler),
•
mobil cihaz tanımlayıcılar ve
•
masaüstü yazılımlarında veya mobil cihazlarda kullanılan web depolama.
Bu Politika içerisinde çerez ifadesini tüm bu teknolojileri kapsayacak şekilde kullanacağız
ancak çerez ayarlarınız hakkında bilgiye dayalı seçimler yapabilmeniz için bunların tümü
hakkında net detaylar sunacağız.
Çerezler sayfalar arasında verimli bir şekilde gezinmenize imkan sağlamak, tercihlerinizi
hatırlamak ve genel anlamda kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek gibi çok sayıda farklı işe
yarar. Aynı zamanda, çevrimiçi olarak gördüğünüz reklamların size ve ilgi alanlarınıza daha
uygun olmasını sağlamaya yardım eder.
Birkaç farklı çerez kategorisi bulunur. Örneğin:
Oturum Çerezleri ve Kalıcı Çerezler
•
Oturum Çerezleri - Bunlar, web tarayıcınızı kapattığınızda sona eren çerezlerdir;
•
Kalıcı Çerezler - Bunlar, belirli bir süre boyunca ya da siz silene kadar cihazınızda
kalan çerezlerdir.
Birinci ve Üçüncü Taraf Çerezleri
•
Birinci Taraf Çerezleri - Bunlar, o an ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından (bizim
tarafımızdan ya da bizim talebimiz üzerine bir üçüncü tarafça) ayarlanan çerezlerdir;
•
Üçüncü Taraf Çerezleri - Bunlar, ziyaret ettiğiniz web sitesi haricinde başka bir tarafça
ayarlanan çerezlerdir. Arıkovanı web sitesini ziyaret ettiğinizde ya da Arıkovanı
Hizmetini kullandığınızda başka bir taraf bu web sitesi aracılığıyla bir çerez ayarlarsa
bu, üçüncü taraf çerezi olur.
Çerezler ayrıca kullanım amaçlarına göre de farklılık gösterir. Örneğin:
Çerez Türü
Amacı
Bu çerezler olmadan, talep ettiğiniz
hizmetler (ör. e-fatura) sağlanamaz.
Kesinlikle Gerekli Çerezler

Performans Çerezleri

Özetle, bu çerezler özel olarak talep etmiş
olduğunuz
hizmetleri
sağlamayı
ve
hizmetlerimizi kullanmayı mümkün kılar.
Bu çerezler, ziyaretçilerin hizmetlerimizi ne
şekilde kullandığı hakkında, örneğin
ziyaretçilerin en sık hangi sayfalara gittiği
ve bu web sayfalarında hata mesajları alıp
almadığı hakkında bilgi toplar. Bu çerezler,
ziyaret edilen sayfalar hakkında anonim
bilgi toplar. Bu çerezlerin topladığı tüm
bilgiler toplanır ve dolayısıyla anonim olur.
Yalnızca hizmetlerimizin performansını
iyileştirmek için kullanılır.
Bir web sitesinin performansını geliştirmek
amacıyla veri toplamak için çerezleri
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olduğunuz
hizmetleri
sağlamayı
ve
hizmetlerimizi kullanmayı mümkün kılar.
Bu çerezler, ziyaretçilerin hizmetlerimizi ne
şekilde kullandığı hakkında, örneğin
ziyaretçilerin en sık hangi sayfalara gittiği
ve bu web sayfalarında hata mesajları alıp
almadığı hakkında bilgi toplar. Bu çerezler,
ziyaret edilen sayfalar hakkında anonim
bilgi toplar. Bu çerezlerin topladığı tüm
bilgiler toplanır ve dolayısıyla anonim olur.
Yalnızca hizmetlerimizin performansını
iyileştirmek için kullanılır.
Bir web sitesinin performansını geliştirmek
amacıyla veri toplamak için çerezleri
kullanan web analizleri bu kategoriye girer.
Örneğin, tasarımları test etmek ve kullanıcı
için tutarlı bir görünüm ve his sağlamak için
kullanılabilirler. Bu kategori, davranışsal/
hedefli reklam ağları için kullanılan
çerezleri içermez.
Bu çerezler, web sitesinin yapmış olduğunuz
seçimleri (kullanıcı adınız, diliniz veya
bulunduğunuz bölge gibi) hatırlamasını ve
daha gelişmiş, daha kişisel özellikler
sunmasını sağlar. Bu çerezler, ayrıca metin
boyutuyla, yazı tipleriyle ve web
sayfalarının özelleştirebileceğiniz diğer
kısımlarıyla ilgili yaptığınız değişiklikleri
hatırlamak için de kullanılabilir. Bu
çerezlerin topladığı bilgiler anonim hale
getirilebilir ve diğer web sitelerinde
gezinme faaliyetlerinizi izleyemez.

İşlevsellik Çerezleri

Hedef veya Reklam Çerezleri

Bu çerezler, deneyiminizi iyileştirmek için
yaptığınız seçimleri hatırlar.
Aynı çerez yeniden hedefleme için
kullanılırsa "Hedefleme veya reklam
çerezleri" kategorisine de dahil edilebilir.
Belirli bir işlev sunmak için kullanılan
çerezleri de içerebilir ancak bu işlev
davranışsal/hedefli reklam ağları için
kullanılan çerezleri içeriyorsa bunlar bu
kategorinin yanı sıra "Hedefleme veya
reklam çerezleri" kategorisine de dahil
edilmelidir.
Bu çerezler, size ve ilgi alanlarınıza daha
uygun reklamlar sunmak için kullanılır.
Bunlar ayrıca bir reklamı kaç kez
gördüğünüzü sınırlandırmak ve ayrıca
reklam kampanyalarının ne kadar etkili
olduğunu ölçmeye yardımcı olmak için de
kullanılır.
Genellikle
web
sitesi
operatörünün
izniyle
reklam
ağları
tarafından yerleştirilirler. Bu çerezler, bir
web sitesini ziyaret ettiğinizi hatırlar ve bu
bilgi, reklam verenler gibi diğer kuruluşlarla
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uygun reklamlar sunmak için kullanılır.
Bunlar ayrıca bir reklamı kaç kez
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Genellikle
web
sitesi
operatörünün
izniyle
reklam
ağları
tarafından yerleştirilirler. Bu çerezler, bir
web sitesini ziyaret ettiğinizi hatırlar ve bu
bilgi, reklam verenler gibi diğer kuruluşlarla
paylaşılır. Hedefleme veya reklam çerezleri
sıklıkla diğer kuruluşlar tarafından sağlanan
site işlevselliği ile bağlantılıdır.
Bu çerezler, reklamların size ve ilgi
alanlarınıza uygun olması için gezinme
alışkanlıklarınız hakkında bilgi toplar.

2. Arıkovanı çerezleri nasıl kullanır?
Arıkovanı ya da bizim adımıza hareket eden hizmet sağlayıcılarımız yukarıdaki 1. Bölümde
tanımlanan çerez türlerini şu şekillerde kullanır:
Çerez Türü
Amacı
Bu çerezler, Arıkovanı Hizmetini talep
Kesinlikle Gerekli
ettiğiniz şekilde yerine getirmemiz için
gereklidir.
Çerezleri ve diğer benzer teknolojileri
Arıkovanı Hizmetlerine nasıl erişildiğini,
bunların nasıl kullanıldığını veya nasıl
performans gösterdiğini analiz etmek için
kullanırız. Bu bilgileri Arıkovanı Hizmetini
sürdürmek, yerine getirmek ve sürekli
olarak iyileştirmek için kullanırız. Ayrıca bir
e-posta
bültenini
açıp
açmadığınız,
Performans/Analiz
başkasına yönlendirip yönlendirmediğiniz
veya herhangi bir içeriğine tıklayıp
tıklamadığınız dahil olmak üzere size
gönderdiğimiz e-posta bültenlerinden veya
diğer iletişimlerden bilgiler de edinebiliriz.
Bu bilgiler bize, bültenlerimizin ne kadar
etkili olduğu hakkında bilgi verir ve ilginizi
çeken bilgiler sunduğumuzdan emin
olmamızı sağlar.
Bu
çerezler,
Arıkovanı
Hizmetini
tercihlerinize göre yerine getirmemize
imkan tanır. Örneğin, Arıkovanı Hizmetini
kullanmaya devam ettiğinizde ya da geri
geldiğinizde bize sağladığınız bilgilere
dayalı olarak size hizmetlerimizi sunabiliriz;
İşlevsel
kullanıcı adınızı, hizmetlerimizi ne şekilde
özelleştirdiğinizi hatırlayabilir ve size daha
önceden aldığınız ve/veya uzun süre
sayfasında kaldığınız veya sıklıkla ziyaret
ettiğiniz
ürünleri
tekrar
dikkatinize
sunabiliriz.
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Üçüncü Taraf

Arıkovanı Reklamları

diğer iletişimlerden bilgiler de edinebiliriz.
Bu bilgiler bize, bültenlerimizin ne kadar
etkili olduğu hakkında bilgi verir ve ilginizi
çeken bilgiler sunduğumuzdan emin
olmamızı sağlar.
Bu
çerezler,
Arıkovanı
Hizmetini
tercihlerinize göre yerine getirmemize
imkan tanır. Örneğin, Arıkovanı Hizmetini
kullanmaya devam ettiğinizde ya da geri
geldiğinizde bize sağladığınız bilgilere
dayalı olarak size hizmetlerimizi sunabiliriz;
kullanıcı adınızı, hizmetlerimizi ne şekilde
özelleştirdiğinizi hatırlayabilir ve size daha
önceden aldığınız ve/veya uzun süre
sayfasında kaldığınız veya sıklıkla ziyaret
ettiğiniz
ürünleri
tekrar
dikkatinize
sunabiliriz.
Bu çerezleri ve diğer benzer teknolojileri,
ilgi alanına dayalı reklamlar dahil olmak
üzere size ve ilgi alanlarınıza uygun
reklamlar sunmak için kullanırız. Bu
bilgiler, aynı zamanda belirli bir reklamın
size kaç kez sunulduğunu kaydetmek, size
tekrar tekrar aynı reklamları göstermemek
ve bu reklamların ne kadar etkili olduğunu
ölçmemize yardımcı olması amacıyla da
kullanılabilir.
İş ortaklarımızın Arıkovanı Hizmetleri
içinde veya dışında çerezleri ve diğer benzer
teknolojileri zaman içinde ve farklı web
sitelerinde,
uygulamalarda
ve/veya
cihazlarda çevrimiçi faaliyetleriniz hakkında
bilgi toplamak dahil olmak üzere yukarıda
tanımlanan aynı amaçlarla kullanmasına izin
verebiliriz.
Arıkovanı'ı diğer web sitelerinde ve
hizmetlerde tanıtan reklamlar ve başka
içerikleri sunmak için web sitesi yayıncıları,
uygulama geliştiriciler, reklam ağları ve
hizmet sağlayıcılar ile çalışırız. Çerezler ve
diğer benzer teknolojiler başka web
sitelerinde, uygulamalarda ve cihazlarda
size ve ilgi alanlarınıza uygun olabilecek
reklamları size göstermek, aldığınız
reklamları düzenlemek ve bunların ne kadar
etkili olduğunu ölçmek için kullanılabilir.

3. Çerez tercihlerinizi yönetme
Tarayıcı Çerezleri
Çerez kullanmamıza ilişkin onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilir ya da değiştirebilirsiniz.
Artık çerez almak istemiyorsanız çerezleri kabul etmek, reddetmek ve silmek için web
tarayıcınızı kullanabilirsiniz. Bunun için tarayıcınız tarafından sağlanan talimatları izleyin
(genellikle "Help" (Yardım), "Tools" (Araçlar) veya "Edit" (Düzenle) ayarlarında bulunur).
Tarayıcınızı çerezleri reddedecek şekilde ayarlarsanız lütfen Arıkovanı web sitesinin tüm
özelliklerini kullanamayabileceğinizi unutmayın.

Mobil Tanımlayıcılar
Mobil cihazınızda, işletim sisteminiz size ilgi alanına dayalı reklamları iptal etmek veya
mobil tanımlayıcılarınızı başka bir şekilde sıfırlamak için ek seçenekler sunabilir. Örneğin,
ilgi alanlarınızı hedef alan reklamlar sunma amaçları için uygulamaları kullanımınız
hakkındaki bilgilerin kullanılmasını sınırlandırmanıza olanak sağlayan "Limit Ad
Tracking" (Reklam Takibini Sınırlandır) ayarını (iOS cihazlarda) ya da "Opt out of InterestBased Ads" (İlgi Alanına Dayalı Reklamları İptal Etme) ayarını (Android'de) kullanabilirsiniz.
İlgi Alanına Dayalı Reklamlar
Web sitelerindeki ve üçüncü taraflarca işletilen diğer interaktif varlıklardaki çevrimiçi
faaliyetlerinize dayalı olarak size gösterdiğimiz (ya da bizim adımıza hareket eden bir hizmet
sağlayıcının gösterdiği) belirli hedefli reklamlar, "Ad Choices" (Reklam Tercihleri) simgesi ya
da ilgi alanına dayalı reklam almayı iptal etmeye yönelik başka bir mekanizma içerebilir.
Çevrimiçi faaliyetleriniz hakkındaki bilgilerin ilgi alanına dayalı reklam için kullanılması
hakkında daha fazla bilgi almak veya verilerinizin Digital Advertising Alliance (DAA)
(Dijital Reklamcılık Anlaşması) katılımcı şirketleri tarafından ilgi alanına dayalı reklam için
kullanılmasını iptal etme hakkında daha fazla bilgi edinmek için AdChoices (Reklam
Tercihleri) simgesine tıklayabilir veya www.aboutads.info adresini ziyaret edebilirsiniz.
•
Kanadalı kullanıcılar şu adresi de ziyaret edebilir: www.youradchoices.ca.
•
Avrupalı kullanıcılar, verilerinin European Interactive Digital Advertising Alliance
(EDAA) (Avrupa İnteraktif Dijital Reklam Anlaşması) üyesi şirketler tarafından ilgi
alanına dayalı reklam için kullanılmasını iptal etme hakkında daha fazla bilgi edinmek
için www.youronlinechoices.comadresini de ziyaret edebilir.
•
Network
Advertising
Initiative'in
(NAI)
(Ağ
Reklamı
İnisiyatifi) www.networkadvertising.org/choices adresindeki Opt-Out Tool'u (İptal
Etme Aracı), çevrimiçi faaliyetleriniz hakkındaki bilgilerin NAI üyesi şirketler
tarafından ilgi alanına dayalı reklamlar için kullanılmasını iptal etmenize olanak
sağlar.
Yukarıdaki mekanizmaları kullanarak iptal etmiş olsanız bile Arıkovanı Hizmetini kullanırken
yine de reklam görebileceğinizi lütfen unutmayın.

4. Bu Politikadaki Güncellemeler
Bu Politikada zaman zaman değişiklikler yapabiliriz.
Bu Politikada önemli değişiklikler yaptığımızda size belirgin bir bildirim sunarız. Örneğin
Arıkovanı Hizmeti içinde belirgin bir bildirim gösterebilir ya da bir e-posta gönderebiliriz.
Size önceden bildirimde bulunabiliriz.
Bu Çerez Politikası ve Arıkovanı'nın kişisel verilerinizi nasıl kullandığı hakkında daha fazla
bilgi edinmek istiyorsanız lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

5. Bizimle iletişime geçebilirsiniz
Çerez Politikamızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu Çerez Politikası hakkında herhangi
bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki bilgilerimizden "Bizimle İletişime Geçin" formunu
kullanarak ya da şu adresten bize yazarak Veri Koruma Sorumlusu ile iletişime geçin:
Hayal Ortakları Derneği
Nişantepe Mah. Orman Sok. No:13, Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Merkezi, No:34-36,
34794 Alemdağ - Çekmeköy / İSTANBUL
E-posta: info@yga.org.tr ve destek@arikovani.com

