ÇEREZ POLİTİKASI
Son güncelleme tarihi: 27.10.2021
Summarify Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme Anonim Şirketi (“Summarify”)
olarak www.summarify.io adlı internet sitesinde (“İnternet Sitemiz”) ziyaretçilerimizin ve
üyelerimizin kullanım alışkanlıklarını anlamak ve kanun kapsamında toplanması gerekli verileri
elde etmek amacıyla (“Çerez veya Çerezler”) kullanmaktayız.
İşbu metinde İnternet Sitemiz’e bilgisayarınız, tabletleriniz ve/veya başkaca teknolojik
aletler ile sair cihazlarınız üzerinden giriş yaparak Çerez Politikası’nı görmektesiniz, lütfen
detaylıca incelemenizi tavsiye etmekteyiz.
Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece işbu Çerez Politikası uyarınca
İnternet Sitemiz’de Çerez kullanımını (cihazlarınıza Çerezler’in yerleştirilmesini) kabul etmiş
sayılacağınızı belirtmek isteriz. İşbu Çerez Politikası’nın tamamının veya belirli maddelerinin
Summarify tarafından yenilenmesi durumunda Çerez Politikası’nın yürürlük tarihi
güncellenecek olup, erişiminize sunulacaktır.

1.ÇEREZ NEDİR?
Çerez, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından tarayıcılar vasıtasıyla bilgisayarınıza, akıllı
telefonlarınıza, tabletlerinize, sair cihazlarınıza ve/veya ağ sunucusuna depolanan ufak
metinlerdir. İnternet Sitemiz’i, ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızdaki verilerin bazıları
"Çerez/Çerezler" olarak saklanabilir. Bu çerezlerin kullanımı ile tarayıcınız ve sunucu arasında
bir bağlantı sağlanmaktadır.
Detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org/ ve
http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini inceleyebilirsiniz.

2.ÇEREZLERİN KULLANIM AMACI NEDİR?
Çerezler aracılığıyla elde edilen verileri, sadece istatistiksel analizler elde etmek için
kullanmaktayız. Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin (örneğin
giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil, konum ve diğer tercihler) web sitesi veya mobil platformlar
tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sizi aynı bilgileri her seferinde tekrar yazmaktan kurtarır
hem de sonraki ziyaretlerinizin sizlere daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş deneyimler
sunmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda; Summarify’i ziyaret ettiğinizde IP adresiniz, bizlere
hangi web sitelerinden ulaştığınız, bizi hangi tarihte ve ne kadar süre ziyaret ettiğiniz gibi
verileriniz kaydedilmektedir. Elde edilen işbu bilgiler ile İnternet Sitemiz’i iyileştirmek, sizlere
yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, sizler için
ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi ve ilginize dayalı reklam portföyü sunulması
hedeflemektedir. Böylece; İnternet Sitemiz’den verimli şekilde faydalanabilmenizin
sağlanması ve kullanıcı deneyimlerinizi geliştirebilmeniz amaçlanmaktadır.
Vurgulamak isteriz ki Çerezler; IP adresiniz dışında hiçbir kişisel verinizi toplamazlar,
topladıkları verilerin tamamı anonimdir kişisel veriler içermez ve bilgisayarınızdaki

programların çalıştırılması veya bilgisayarınıza virüs gönderilmesi için kullanılamaz. Bu
kapsamda; Summarify çerezleri sadece yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde kullanmaktadır.

3.İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER
İnternet Sitemiz’de kullanım amaçlarına göre “Zorunlu Olan Çerezler”, “Analitik
Çerezler”, ve “Performans Çerezleri” kullanılmaktadır. İnternet Sitemiz’de kullandığımız
“Zorunlu Olan Çerezler”in Summarify’in sağlıklı çalışması için kanunen gerekli olan çerezler
olduğunu belirtmek ve bu tür Çerezler konusunda üyelerimizin veya ziyaretçilerimizin
aşağıda Çerez Politikası’nın 5. maddesinde bahsettiğimiz tercih yönetimi imkanının
bulunmadığını önemle hatırlatmak isteriz.
-Analitik Çerezler: Summarify Google, Inc. tarafından sağlanan ticari bir analiz hizmeti
olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Bu Çerez ticari bir çerezdir ve kullanım amacı site içi
trafiği ölçümleme, istatistik, raporlama ve site içi iyileştirmedir. Google Analytics’i devre dışı
bırakmak için ilgili tarayıcı eklentisini yükleyebilirsiniz. Bir tarayıcı uzantısı olan opt out
kullanarak tarayıcı genelinde Google Analitik veri toplama özelliğini devre dışı
bırakabilirsiniz.Tüm web sitelerinde Google Analytics tarafından izlenmemeyi tercih etmek için
lütfen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret ediniz. Google Analytics
kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret
edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect
-Performans Çerezleri: Summarify, Google, Inc. tarafından sağlanan ticari reklamlama
hizmeti olan Google Adwords’ü kullanılmaktadır. Bu Çerezler size hedefli reklamlar sunmak
veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca bu
Çerezler Web Sitemiz’deki reklam kampanyalarının verimliliğini ölçmemize de yardımcı olurlar.
Bu Çerezler’i ziyaret ettiğiniz web sitelerini hatırlamak amacıyla kullanabilir ve bu bilgileri
reklam verenler dahil olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşabiliriz. Bu kapsamda;
a.Belirli davranışlara, demografik ve ilgi alanı verilerine dayalı olarak yeniden pazarlama
kitleleri oluşturmak ve bu listeleri Google AdWords ile paylaşmak için Google Analitik
Reklamcılık Özellikleri’ni kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için lütfen Google’ın Reklam Gizliliği ve
Şartlarını ziyaret ediniz.
b.Web Sitemiz’e yapılan geçmiş ziyaretlere dayalı olarak, hedefli çevrimiçi reklamlar
sunmamıza yardımcı olmak için Google AdWords Yeniden Pazarlama'yı kullanıyoruz.
c.Google Reklamlarımızda tıklayan kullanıcıların sitemizde neler yaptığını belirlememize
yardımcı olması için çerez kullanan Google Adwords Dönüşüm İzleyici’yi kullanıyoruz.
d.Ayrıca Twitter Inc. (Yazılı, görsel reklam ağı) üzerinden sosyal widget’lar (Twitter,
Inc.)Twitter Tweet düğmesi ve sosyal widget’lar Twitter, Inc. tarafından sağlanan Twitter sosyal
ağıyla etkileşime izin veren hizmetlerdir.
e. Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılarla anlık olarak destek temsilcimizle canlı sohbet
widget'i
sağlamak
için
Tawk
to
Chat'i
kullanıyoruz.
Tawkto
gizlilik
politikasını https://help.tawk.to/article/what-are-tawkto-cookies-and-what-do-they-do
adresinden inceleyebilirsiniz.

Summarify tarafından yukarıda sayılan çerezler yoluyla “IP adresi” dışında hiçbir
kişisel veri toplanmamakta ve işlenmemektedir.
Tarafımızca işlenen çerezlerle toplanan veriler aşağıdakilerden ibarettir;
•

Cihaz Bilgisi

•

Davranışlar

Çerez kullanımı sırasında geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen verilere
ilişkin işleme faaliyetleri işbu Çerez Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

4.ÇEREZLER’İN KULLANIMI VE TOPLANAN ÇEREZLER’İN 3. KİŞİLERE AKTARIMI
Summarify’da toplanan Çerezler, tarafımızca kullanılmaktadır. Çerezler ile elde ettiğimiz
verileri, üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin deneyimilerinin geliştirilmesi (iyileştirme ve
kişiselleştirme dâhil), güvenliklerinin sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek,
operasyonel değerlendirme araştırması yapılması, hizmetlerimize ilişkin teknik problemlerin
giderilmesi ve işbu Çerez Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini
gerçekleştirebilmek amacıyla dış kaynak hizmet sağlayıcıları, hosting (barındırma), bulut ve
güvenlik hizmeti aldığımız yurtdışındaki şirketler ve diğer barındırma hizmet sağlayıcıları
(hosting servisleri), hukuki destek hizmeti sağlayan avukatlar ve danışmanlar,çağrı merkezleri
gibi üçüncü kişiler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve bu bilgileri tabi olduğu mevzuatta
açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlar ile hukuki yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi amacıyla paylaşabilmekteyiz.

5.ÇEREZLERİN KONTROLÜ VE SİLİNMESİ
IP adresi dışındaki
anonimleştirilmektedir.

çerezler

tarafımızca

saklanmamaktadır

veya

Çerezler

Belirtmek isteriz ki; üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz kendi bilgisayarlarında
görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri yönetme ve çerezlere ilişkin
tercihlerini kişiye özel hale getirebilirler. Bu kapsamda bilgisayar ayarlarınızın, Çerezler’i kabul
etme durumunuz veya Çerezler’i kapatmış ya da devre dışı bırakmış olmanız hakkında
tarafınıza bilgi verecek şekilde yapılmış olduğundan emin olunuz. Tarayıcı ayarlarınızda
değişiklik yaparak tarayıcınızı, bu izleme teknolojisini kabul etmeden önce sizi uyaracak şekilde
ayarlayabilirsiniz veya bu cihazları reddetmek üzere ayarlayabilirsiniz. Birçok tarayıcı çerezleri
kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki
çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı
tarafından uyarılma seçeneği sunar. Bununla birlikte geçmişte tarayıcınıza kaydedilmiş
çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin
işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişiklik göstermekte olup, talimatlara tarayıcınızın
kullanım kılavuzundan ulaşabilirsiniz.
Çerez kullanmak istemezseniz, tarayıcınızın ayarlarından her zaman Çerezler’inizi
silebilir veya engelleyebilirsiniz. Ancak Çerezler’in kapatılmasının veya devre dışı

bırakılmasının Summarify tarafından sağlanan hizmetlerin kullanılabilirliğinin azalmasıyla,
hatta bazı kısımlarının doğru olarak çalışmamasıyla sonuçlanabileceğini, kullanıcı
deneyiminizin olumsuz yönde etkilenebileceğini unutmayınız. Örneğin kalıcı çerezleri veya
oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web
sitesinin, tüm işlevlerine erişiminiz sınırlı olabilir.

6.SOSYAL MEDYA BAĞLANTILARI
Summarify aşağıdaki sosyal medya hesaplarına yönlendiren sosyal medya butonları
yer almaktadır:
https://www.instagram.com/summarify.io/
https://facebook.com/summarify
https://www.linkedin.com/company/summarify
https://twitter.com/summarifyio

Belirtmek isteriz ki; Footer kısmında yer alan söz konusu sosyal medya butonlarından birine
tıklamadığınız sürece bağlantılar etkili hale gelmezler. Ancak ilgili butonların üzerine tıklayarak
bağlantıları etkili hale getirebilir, sosyal medya uygulamaları ile bağlantı kurabilirsiniz.
Hesabınız olan bir sosyal medya sitesinde oturumu açık bir hesabınız mevcut ise, Summarify’a
olan ziyaretiniz ilgili sosyal medya siteleri ile ilişkilendirilebilir ve bilgileriniz tıkladığınız sosyal
medya siteleri tarafından kaydedilebilir. Sosyal medya hesaplarınızla Summarify’a
erçekleştirdiğiniz ziyaretiniz arasında bağlantı kurulmasını engellemek isterseniz, İnternet
Sitemiz’e erişmeden önce ilgili sosyal medya uygulamasında oturumunuzu kapatmanız
gereklidir.
Sosyal medya siteleri ve diğer üçüncü taraf web siteleri kontrolümüz dışında olup, işbu
Çerez Politikası kapsamında bulunmamaktadırlar. Bu kapsamda; söz konusu sosyal medya
sitelerinin ve diğer web sitelerinin faaliyetleri, gizlilik politikaları, çerez politikaları veya
gizlilik uyum seviyeleri hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu nedenle,
söz konusu web sitelerinin kullanıcıları ile ilgili bilgileri nasıl topladıklarını ve kullandıklarını,
bunun nasıl engellenebileceği ya da bilgilerin nasıl silinebileceğini öğrenmek için ilgili sitelerin
kullanım koşullarının ve gizlilik politikalarının tarafınızca incelenmesi gerekmektedir.

7.İLETİŞİM
Kişisel bilgilerinizi ve iletişim tercihlerini değiştirmek veya güncellemek için bu konudaki
taleplerinizi kisiselverim@summarify.io
veya kayıtlı e-posta adresimiz olan
summarify@hs01.kep.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile Summarify’e iletmelisiniz.
Talebiniz en kısa sürede değerlendirilerek gereği yapılacaktır.

