
07.06.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

İzinver.net                           
Web tabanlı hizmet platformu 
BG16                                                                         
Gizlilik ve Çerez Politikası 

INOSLAB VENTURES LTD 

Bu belge İZİNVER.NET Web tabanlı hizmet platformuna ait Gizlilik ve Çerez 
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Gizlilik ve Çerez Politikası 
 

Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanımı 
İzinver.nette, temel felsefemiz “bilgilerinizi her şeyin üstünde” tutmaktır. Bu nedenle kişisel 

bilgilerinize son derece saygı duyar ve imtina ile muhafaza eder. Bilgilerinizi doğrudan pazarlama için 

üçüncü taraflarla paylaşmaz. Ancak, İzinver.nete katıldığınızda, profiliniz de verdiğiniz bilgilerin işbu 

gizlilik politikası ve kullanıcı anlaşmamızda açıklandığı şekilde Hizmet sağlayıcılar tarafından sınırlı 

olarak görülebileceğini ve bizim tarafımızdan rızanız doğrultusunda kullanılabileceğini kabul etmiş 

olursunuz. 

 
Gizlilik Politikası 
Veri Türü ve Paylaşım Konusu 
Gizliliğiniz herşey’den değerli. Bu nedenle güvenliğinizi korumak adına aşağıdaki prensipleri 

benimsedik. İzinver.net de hesap oluşturmak için sizden yalnızca adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi, 

telefon numarası bilgilerinizi sisteme kaydetmenizi isteyeceğiz. Bu bilgileri kullanarak; dilediğiniz hizmet 

sağlayıcılarına farklı iletişim kanallarından ulaşabilmeniz için izin onayı vermenize yardımcı olur, izin 

verdiğiniz hizmet sağlayıcılarını ve izin onay listenizi akıllı telefonlarınızdan yönetebilmenizi sağlarız. 

Kişisel bilgilerinizi koruma altında tutarız. Ancak; (a) izniniz ile (b) üye olmanızdan ötürü 

gerçekleştirilmesini istediğiniz işlemler dâhilinde; (c) kanun veya yönetmelikle gerekli olunan 

durumlarda bilgilerinizi 3.şahıslarla paylaşabiliriz. 

 

Sözleşmeler ve Geçerlilik Şartı 
Gizlilik politikamız İzinver.net hesabı olan tüm kullanıcılar için geçerlidir. Gizlilik politikası ve 

kullanıcı sözleşmesi hakkında anlamadığınız veya kabul etmediğiniz bir söz konusu madde varsa 

İzinver.net üyesi olmayı reddedebilirsiniz. İlgili sözleşmeleri okumadan ve anlamadan söz konusu 

şartlara onay vererek üye olduysanız hesabınızı pasife almanızı tavsiye ederiz. Bununla birlikte, size 

sunduğumuz İzinver.net destek ve yardım kanallarını kullanarak bizimle ile iletişime geçebilir, 

sorularınıza yanıt almak ve size daha iyi hizmet sunabilmemiz için İzinver.net ekibinden yardım 

alabilirsiniz. 

 

Bu gizlilik politikasında gerekli hallerde değişiklik yapabilir, bir değişiklik söz konusu olduğunda 

web sitemiz, aracılığıyla sizleri bilgilendiririz. Herhangi bir değişikliğe ilişkin itirazınız olursa, hesabınızı 

anında pasife çekebilirsiniz. Ancak, gizlilik politikasındaki herhangi bir değişiklik ile ilgili bildirim 

yayınlandıktan veya size bildirildikten sonra İzinver.neti kullanmaya devam etmeniz durumunda ilgili 

değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. 

 



 

 

İletişim ve Bilgilerin Saklanması 
Kullanıcılar İzinver.nete katıldığında, web hizmet platformundan verilen hizmetler ile ilgili SMS, e-

posta, OTP mesajları almayı kabul etmiş olurlar. İzinver.net hesabınız politikamız gereği talepte 

bulunmanız durumunda pasife alınmaktadır. Hesabınızı pasife çekmeniz durumunda tarafımızdan veya 

3. taraflardan(Hizmet sağlayıcılar gibi)SMS, e-posta, OTP mesajları alamazsınız. Dilediğiniz an pasifte 

bekleyen hesabınızı aktif edebilirsiniz. Hesap bilgilerinizi ve kayıtlarınızı hukuki yükümlülükler gereği ve 

mevzuat çerçevesinde, gerek anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak, gerekse sahtekârlık ve kötüye 

kullanmayı önlemek için hesabınızı pasife almış olsanız bile belli süreli saklayabiliriz. 

 

Çerez Politikası 
Çerez türleri ve Toplama Amacı 
İzinver.net özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya 

mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek, güvenliği arttırmak 

ve hizmetlerimizin kullanımını ölçmek amacıyla çerez teknolojileri kullanmaktadır. Çerezler, web 

sitelerimizden bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın sabit diskine aktarılan ve web sitemizi ziyaret 

ettiğinizde orada saklanan küçük metin dosyalarıdır. Bu, tarayıcı oturumunuz sırasında veya web 

sitemize yapacağınız bir sonraki ziyaretiniz için eylemlerinizi ve tercih ettiğiniz ayarları kaydedecektir. 

Web sitelerimizi tekrar ziyaret etmeniz halinde, bu bilgiler sunucuya geri gönderilecektir. Bu sayede 

bilgisayarınız veya mobil cihazınız otomatik olarak yeniden tanınmaktadır ve örneğin tercih ettiğiniz 

ayarlar yüklenir. Bu, web sitemizi her ziyaret ettiğinizde bunları ayarlamanıza gerek kalmaması 

avantajını sunar.  

 

Buna ek olarak, IP adresleriniz, Log dosyalarınız ve bilgisayarınız ile mobil cihazınız üzerinden 

bilgi toplayabiliriz. Bu bilgiler sayesinde aldığınız hizmetleri ve güvence altına almaktayız. Örneğin bir 

linki tıklayarak İzinver.neti ziyaret ettiğinizde veya ayrıldığınızda ya da bir üçüncü taraf sitesinde bir 

eklenti görüntülediğinizde, geldiğiniz veya yönlendirildiğiniz sitenin URL'sini otomatik olarak alırız. 

Ayrıca, İzinver.net de bir reklamı tıkladığınızda, bulunduğunuz sayfanın URL'si reklam sahibine iletilir. 

Ayrıca, bilgisayarınızın internet protokol (“IP”) adresini veya internet erişimi için kullanmakta olduğunuz 

proxy sunucusunu, bilgisayarınızın işletim sistemi ayrıntılarını, internet tarayıcısı türünü, mobil aygıtınızı 

(mobil aygıt işletim sisteminiz tarafından sağlanan mobil aygıt tanımlayıcı dâhil), mobil işletim 

sisteminizi) ve ISS veya mobil operatör adını alırız. Bu verileri örneğin size mobil uygulamamızda yerel 

bilgiler vermek için kullanırız. 

 

 

 



Çerez Toplama Onayı 
İzinver.nette kullanılan çerezler hakkında bilgi, İzinver.net web ve mobil sitesine ilk girişinizde 

veya mobil uygulamasını telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde “açılır pencere(pop-up ekran)” 

ile verilecektir. Bunun yanında, tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol 

edebilirsiniz. Çoğu tarayıcı, Çerezlerin kullanımını otomatik olarak kabul etmektedir. Çerezlerin 

kullanımını yönetmek için tarayıcı ayarlarınızı kullanabilirsiniz. Çerezlerin cihazınızda otomatik olarak 

saklanmasını istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızı buna göre değiştirebilir ve Çerez ayarını devre dışı 

bırakabilirsiniz. Bir web sitesi Çerezleri kullanırken bu kullanım hakkında ne zaman bilgilendirilmek 

istediğinizi de tarayıcınızın ayarlarından tercih edebilirsiniz.  

 
Çerez Ayarları 
Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek Çerezleri devre dışı bıraktıktan sonra web sitemizi ziyaret 

edebileceğinizi ve kullanabileceğinizi unutmayın. Bununla birlikte, belirli koşullar altında, Çerezlerin 

devre dışı bırakılması artık web sitemizin işlevlerini tam olarak kullanamayacağınız anlamına gelebilir. 

 

Uyumsuzluk Halleri 
Yukarıdaki gizlilik ilkeleri ve çerez politikaları, kullanıcıların kişisel haklarını ve kişisel verilerini bu 

metinde anıldığı şartlarda teminat altına almaktadır. 

 

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 

tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninin uygulanmasından doğabilecek 

her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

İletişim ve Yardım 
Her türlü öneri, eleştiri ve tecrübelerinizi destek@İzinver.net e-posta adresine gönderebilirsiniz. 

 
 

 


