
 

1 
 

 
Beam Mobility Turkey Teknoloji A.Ş. 

Gizlilik Bildirimi ve Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Politikası 

 

Son güncellenme tarihi: 9 Haziran 2022 

 

1. Giriş  
 
Beam Mobility Turkey Teknoloji A.Ş. (“Beam Türkiye”) olarak Gizlilik Bildirimimiz ve Çerezler 
ve Benzeri Teknolojiler Politikamız (“Çerez Politikası”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca çerezleri ve diğer internet üzerinden izleme 
yazılımlarını nasıl kullandığımızı ve bu çerezleri bilgisayarınıza, tabletinize, telefonunuza veya 
diğer cihazınıza koyma konusunda yapabileceğiniz tercihleri açıklamaktadır.  

Bu politika kapsamında “çerezler” sözcüğünü kullandığımızda, sizin tarafınızdan bizim web 
sitemiz veya uygulamamız kullanıldığında, sizden veri toplayan her türlü yazılımı kast ediyoruz. 
Bu amaçla kendi çerezlerimizi ve sosyal medya, arama motorları ve iş ortaklarımız gibi birlikte 
çalıştığımız şirketlerden gelen diğer çerezleri kullanıyoruz.  

2. Çerezler nedir?  
 
Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde veya bir uygulamayı kullandığınızda bilgisayarınıza, 
tabletinize, telefonunuza veya diğer cihazınıza gönderilen küçük dosyalardır. Bunlar bilgisayar 
veya cihazın içinde kalırlar ve bu web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde veya bu uygulamayı 
tekrar kullandığınızda, geldikleri web sitesine veya uygulamaya veri geri gönderirler.  
 
3. Oturum Çerezleri ve Kalıcı Çerezler  
 
Çerezler, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılmaktadır.  
 
● Oturum çerezleri bir web sitesini ziyaret ettiğiniz veya bir uygulamayı kullandığınız sürece 
devam eden geçici çerezlerdir. Tarayıcınızı veya uygulamayı kapattığınızda kendilerini silerler. 
Bu çerezlerin kullanımı yoluyla toplanan bilgiler, bizim web trafik kalıplarını analiz etmemize 
yardım eder, sorunları belirleyip nedenini bulmamızı sağlar ve daha iyi bir gezinti deneyimi 
oluşmasını garantiler.   
● Kalıcı çerezler ise cihazınızın tarayıcısında depolanır ve web sitelerini her ziyaret ettiğinizde 
veya uygulamayı her kullandığınızda kullanılırlar. Bu çerezler, bir sonraki ziyaretinizi daha 
elverişli kılabilmek için, ayarlarınızı ve dil tercihi gibi tercihlerinizi hatırlamamıza yardımcı olur. 
Bu çerezler, aynı zamanda bir sonraki ziyaretinizde tekrar oturum açma işleminden kurtulmanızı 
sağlar.   
 
4. Birinci ve Üçüncü Taraf Çerezleri 
 
Nereden geldiğine bağlı olarak, bir çerez birinci veya üçüncü taraf çerezi olabilir. 
 
● Birinci taraf çerezleri ziyaret edilen web siteleri ve uygulamalar tarafından ayarlanır.  
● Üçüncü taraf çerezleri harici kuruluşlar tarafından ayarlanır. Örneğin, sosyal ağ siteleri 
için ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ butonları olan bir web sitesini ziyaret ediyor olabilirsiniz. Bunlardan 
birine tıklarsanız, sosyal ağ sitesi cihazınıza bir ‘üçüncü taraf’ çerezi koyacaktır. Bundan sonra 
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bu çerez sizin hakkınızda veri toplayabilir ve bu verileri onlara geri gönderebilir. Verilerinizin 
nasıl kullanılmasını istediğinizi onlara söylemek için sitelerindeki gizlilik tercihlerini kullanmanız 
gerekir.  

5. Önemli Çerezler ve Önemli Olmayan Çerezler 

 Web sitemizde, farklı türlerdeki çerezler farklı işler yapmaktadır. 
● Bazıları web sitesindeki işleri yapmak için kullanılır.  
● Ancak önemli olmayan çerezleri kullanmak için sizin rızanız gereklidir. 
● Bu tercihlerinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.  
 
 Kategori  Neler yaparlar  Sizin tercihleriniz 
Kesinlikle Gerekli  Bu çerezlere, web sitemizi 

işletmek, oturum açtığınızda 
sitemizi güvenli kılmak ve 
bizi ilgilendiren 
yönetmeliklere uygunluk 
gibi konularda ihtiyaç 
duyarız.    
 
Müşteri veya 
tedarikçiyseniz, kim 
olduğunuzu anlamamızı ve 
böylelikle oturum açmanızı 
ve hesaplarınızı yönetmenizi 
sağlarlar. Ayrıca sizinle ilgili 
ayrıntılı bilgilerin güvenli ve 
gizli tutulmasını sağlarlar.   
 
Bu çerezler aynı zamanda, 
aşağıdakilerin 
hatırlanmasında kullanılırlar: 
  
• Oturum açma sayfasındaki 
kullanıcı kimliğiniz  
• Geldiğiniz bölge veya ülke  
• Tercih ettiğiniz dil  
• Büyük yazı boyutu veya 
yüksek kontrastlı sayfalar 
gibi erişilebilirlik seçenekleri. 
 
Çerezlerin yaptığı diğer 
önemli işler arasında 
aşağıdakiler bulunmaktadır: 
 
• Site içinde gezmenize 
yardım ederler.  
• Daha önce siteyi ziyaret 
edip etmediğinizi ve hangi 
sayfalara baktığınızı bize 
söylerler.  

Bu çerezleri kapatamazsınız 
(İlgili konuda daha fazla bilgi için 
lütfen Madde 6’ya bakınız). 
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• Sitenin nasıl çalıştığını bize 
söyler ve böylece 
problemleri tespit edip 
çözümlememizi sağlarlar. 

 
Performans  Bu çerezler bize, web 

sitimizin sizin ve diğer 
kullanıcılar tarafından nasıl 
kullanıldığını söylerler. Tüm 
bu verileri bir araya getirir 
ve inceleriz. 
 
Bu işlem: 
 
• Ürünlerimizin, 
hizmetlerimizin ve web 
sitemizin/uygulamamızın 
performansını 
iyileştirmemize ve 
• Sağladığımız ürünleri ve 
hizmetleri iyileştirmemize 
yardım eder. 
 

Bu çerezleri kullanmadan önce, 
sizden açık rızanızı istemek 
zorundayız (İlgili konuda daha 
fazla bilgi için lütfen Madde 6’ya 
bakınız).  

Pazarlama Bu çerezler, hangi 
ürünlerimizin, 
hizmetlerimizin veya 
tekliflerimizin sizinle alakalı 
olacağını anlamamıza 
yardım eder. 
  
Bu verileri, sosyal medya 
dahil, bizim web sitemizde 
ve diğer web sitelerinde ve 
mobil uygulamalarda 
gördüğünüz pazarlama 
mesajlarının ve reklamların 
size uygun şekilde 
hazırlanmasında 
kullanabiliriz. Örneğin, bizim 
web sitemize girdikten 
sonra, reklamlarımızı diğer 
sitelerde görebilirsiniz.  
 
Pazarlama çerezlerini iptal 
ederseniz, bu reklamları hala 
çevrimiçiyken görebilirsiniz 
fakat artık sizin ilginizi 
çekecek konulara göre göre 
hazırlanmamış olabilirler. 
 

Bu çerezleri kullanmadan önce, 
sizden açık rızanızı istemek 
zorundayız (bu konuda daha 
fazla bilgi için lütfen madde 6’ya 
bakınız). 
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6. Çerezlerin toplanma yöntemleri ve yasal dayanak 

Performans ve pazarlama faaliyetleri için, Beam Türkiye KVKK’nın 5.1. Maddesi uyarınca 
kullanıcının açık rızasına dayalı olarak bu çerezleri işleme tabi tutmaktadır. Beam Türkiye, 
meşru menfaatlerine bağlı olarak, özellikler ve kullanıcı deneyimiyle ilgili çerezleri (örneğin 
yukarıda belirtilen “kesinlikle gerekli çerezler”) işlemektedir.     

Aşağıda çerezlerle alakalı faaliyetlerimizle ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir: 

Kişisel Verilerin 
toplanmasının/kullanılm
asının amacı/faaliyeti  

Kişisel Veri Türleri Kişisel Verilerin 
işlenmesinde Meşru 
Menfaatimize dayanan 
yasal dayanak dahil, geçerli 
olan hukuki temel 

Web sitemizi ve 
uygulamamızı idare etmek 
ve korumak (problem 
nedenlerinin belirlenmesi, 
veri analizi, testler, sistem 
bakım desteği, raporlama ve 
verilerin saklanması dahil) 

 

(a) Kimlik Bilgileri 

(b) İrtibat Bilgileri 

(c) İşlem Güvenliği (Teknik) 
Bilgiler  

 

Meşru Menfaatimiz için gerekli  

 

Web sitemizin ve 
uygulamamızın, ürünlerin / 
hizmetlerin, pazarlama, 
müşteri ilişkileri ve 
deneyimlerinin iyileştirilmesi 
için veri analizlerinin 
kullanılması 

 

(a) İşlem Güvenliği (Teknik) 
Bilgiler  

(b) Müşteri İşlem (Kullanım) 
Bilgileri 

 

Açık Rıza 

 

7. Web sitemizde/uygulamamızda üçüncü taraf çerezleri veya eklentiler var mı?  

Web trafiği analizi gibi harici hizmetlerin sunucuları olan üçüncü taraflar, web 
sitemize/uygulamamıza yapmış olduğunuz ziyaret hakkında bilgi toplamak için çerezleri, web 
işaretçilerini, yazılım geliştirme kitlerini (SDK’ler) veya benzeri teknolojileri kullanabilirler. Bu 
üçüncü taraf çerezlerinin kullanımını kontrol edemiyoruz çünkü bunlar söz konusu üçüncü 
tarafların gizlilik/çerez politikalarına tabi olarak kullanılıyor.  

Aşağıda, cihazınıza çerezleri veya diğer teknolojileri yerleştirmesine izin verdiğimiz üçüncü taraf 
ortaklarımız hakkında bilgi verilmektedir: 

- Performans Ortakları: Bizim performans ortaklarımıza sınırlı olmamak kaydıyla 
Google, Facebook vb. dahildir. Analiz ortaklarımızın çerezleri, SDK’leri ve diğer bağlantılı 
teknolojileri kullanmasına izin veriyoruz. Google veya Facebook’un verilerinizi nasıl   
kullandığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen aşağıdaki siteleri ziyaret edin: 
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https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/, 
https://www.facebook.com/about/privacy/update.  

Lütfen kişisel veri aktarımlarının ve üçüncü taraf ortakların işbu Çerez Politikası kapsamında 
ilgili faaliyete göre tanımlandığını unutmayın. Burada belirtilen üçüncü taraflar sadece örnek 
olarak verilmiştir ve bu tam bir liste değildir.  

Beam Türkiye, yönetmelik uyarınca, yukarıda belirtilen çerezlerin kullanımıyla ve bu belgede 
belirtilen amaçlarla sınırlı olarak hizmet aldığı üçüncü taraflara, iş ortaklarına veya satıcılara bu 
Çerez Politikasında belirtilen kişisel verileri aktarabilir.  

Web sitemiz/uygulamamız, iş ortaklarına ait olanlar dahil, üçüncü tarafların web sitelerine ve 
uygulamalarına linkler içerebilir. Ayrıca bu üçüncü taraf web siteleri de çerezleri kullanıyor 
olabilir. Bu üçüncü taraf web sitelerini kontrol edemiyoruz ve sundukları veya eriştikleri 
çerezlerden sorumlu değiliz. Bu linklerden veya uygulamalardan biri üzerine tıklarsanız, her 
birinin kendi çerez politikasına sahip olacağını lütfen unutmayın. Bu nedenle kullanmadan önce 
diğer web sitelerinin ve uygulamaların çerez politikalarını okuyun. 

8. Birden fazla kullanıcı olduğunda ne olur? 
 
Cihazınızı veya bilgisayarınızı birden fazla kişi kullanıyorsa, diğer kişiler tarafından yapılan 
tercihler, siz onları değiştirmedikçe, sizin için de geçerli olacaktır. Örneğin, bir bilgisayarı 
ailenizle paylaşırsanız, sizin ziyaret ettiğiniz sitelerin yanı sıra, onların ziyaret ettiği sitelere göre 
hazırlanmış reklamları görebilirsiniz.   
9. Çerez tercihlerinizin yönetilmesi 
Çerez tercihlerinin yönetilmesi, internet kullanıcısının kendi sorumluluğu altındadır. Web 
sitemizde/uygulamamızda, harici hizmet sunucunun serverlarına bağlanan üçüncü taraf 
eklentilerini veya araçlarını kullanırken, size her zaman için bu seçeneği iptal etme yetkisi 
üzerinde tam kontrol veriyoruz.  

Tarayıcınızdaki çerezleri kapatabilir veya silebilirsiniz. Bunu yaparsanız, bizimkine benzer 
çerezler kullanan siteleri etkileyebilir.  

Tarayıcınızda yaptığınız çerez tercihleri, tek bir web sitesinde yaptığınız tercihlerin yerini 
alacaktır. Örneğin, tarayıcınızda bir reklam engelleyici çalıştırırsanız, pazarlama çerezlerini aktif 
hale getirmiş olsanız bile, size uygun seçilmiş reklamları artık göremezsiniz.    

10. Hangi haklara sahipsiniz? 

Veri sahibi olarak, herhangi bir zamanda veri sorumlusu sıfatında hareket eden Beam Türkiye 
karşısında, KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında aşağıda belirtilen haklarınızdan istediğiniz hakları 
kullanma yetkisine sahip olacaksınız. 

Bu bağlamda sahip olduğunuz haklar şunlardır: 

i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, 
ii. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyeti hakkına bilgi talep etmek, 
iii. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bu kişisel verilerin bu amaçlara uygun 

olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,  
iv. Kişisel verilerinizin ülke içinde veya dışındaki üçüncü taraflara aktarılması 

durumunda, bu üçüncü taraflar hakkında bilgi talep etmek, 
v. Kişisel verilerinizin eksik veya hatalı işlenmesi durumunda, bu eksik veya hatalı 

verilerin düzeltilmesini istemek ve bu konuda yapılan işlemin, kişisel verilerin 
aktarılmış olduğu üçüncü taraflara bildirilmesini istemek, 
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vi. Kişisel veriler KVKK ve yasanın diğer ilgili hükümleri uyarınca işlenmiş olsa bile, 
kişisel verilerin işlenme amaçlarının ortadan kalkması durumunda, Kişisel 
Verilerin Silinmesi, Tahrip Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 
Yönetmelik uyarınca, kişisel verilerin 30 (otuz) gün içinde silinmesini, tahrip 
edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep etmek bu konuda yapılan 
işlemin, kişisel verilerin aktarılmış olduğu üçüncü taraflara bildirilmesini 
istemek, , 

vii. Kişisel verilerinizin tamamen otomatik olan yollarla işlenmesi sonucunda sizin 
aleyhinize ortaya çıkan sonuçlara itiraz etmek, ve 

viii. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sonucunda zarara maruz 
kalmışsanız, bu zararların tazmin edilmesini istemek. 

Yukarıda belirtilen talepler, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Beam Türkiye’ye yazılı 
olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle 
aktarılabilir.  

Yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili taleplerinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilen 
e-mail adresini, sizin kayıtlı e-posta adresinizi (KEP), güvenli elektronik imzayla elektronik 
posta adresini, mobil imzayı veya size daha önce Beam Türkiye tarafından bildirilen ve Beam 
Türkiye’nin sisteminde kayıtlı olan elektronik posta adresini (sizin kimlik bilgilerinizi içeren 
belge eklentileriyle birlikte) kullanarak veya orijinal imzalı bir dilekçeyi elden bize teslim 
ederek veya noter yoluyla aşağıda belirtilen ve zaman zaman değişebilen posta adresimize 
bir dilekçe göndererek aktarabilirsiniz. 

Bu talep açık ve anlaşılabilir olmalı; sizin tarafınızdan talep edilen mesele sizinle alakalı 
bulunmalıdır. Başka bir kişi adına ve namına hareket ediyorsanız, bu konuda tamamen yetkili 
olmalısınız ve söz konusu yetki belgelendirilmeli ve ayrıca talebiniz, kimlik bilgilerinizi ve 
adres bilgilerinizi içermelidir.  

Beam Türkiye, bu talepleri mümkün olan en kısa süre içinde ve her halükarda otuz (30) gün 
içinde ücretsiz olarak (herhangi bir masraf olmaması şartıyla) sonuçlandıracaktır. Ancak 
işlem ilave masraf gerektiriyorsa, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret 
sizden talep edilebilir. Talebe cevabın CD veya flash disk gibi bir ortama kayıt edilmesi 
istenmişse, talep edilen kayıt ortamının masrafına göre bir ücret kesilecektir.  

 


