
 

 

TOKEN FLEX KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN  

TAKİP TEKNOLOJİLERİ AYDINLATMA METNİ 

 

I. Takip Teknolojileri Aydınlatma Metni 

 

Token Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, Şirketimize ait internet 

sitemiz www.tokenflex.com.tr’yi (“Platform”) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında 

deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım takip teknolojilerinden 

(hepsi birlikte “Çerezler” olarak anılacaktır.) faydalanmaktayız. 

 

Çerezler sayesinde Platform’a ait sunucular size ait cihazları tanıyarak örneğin dil 

tercihlerinizi, kaydedilmiş kullanıcı adı ve şifrelerinizi hatırlar veya Platform üzerindeki 

trafiğin yönetilmesini sağlar. Çerezler ayrıca Platform’un kullanımını analiz ederek sitemizi 

sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için geliştirebilmemize ve tercih etmeniz halinde, 

internet kullanımınız esnasında görüntülediğiniz reklamları kişiselleştirmemize yardımcı olur.  

  

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 

olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 

  

İşbu Çerez Aydınlatma Metni'nin amacı, Platform’un ziyareti ve kullanımı esnasında 

kullanılmakta olan Çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi 

vermektir. İşbu metinde Platform’da hangi amaçlarla hangi tür Çerezleri kullandığımızı sizlere 

açıklamak istiyoruz. 

 

II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

 

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) KVKK’nın 5. 

Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  Platform 

ziyaretiniz kapsamında veya kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda farklı amaçlarla 

çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili 

çerezi kullanırken dayandığımız KVKK kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir. 

 

i. Zorunlu Çerezler 

 

Zorunlu çerezler, Platform’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan 

servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir.   

 

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK Madde 

5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 

olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.  
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ii. Performans ve Analitik Çerezleri 

 

Performans çerezleri, Platform’u görüntüleyen kişi sayısı ile Platform trafiğini takip ve analiz 

etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya 

da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform’un trafiğini optimize edebiliriz.  

 

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK Madde 

5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri 

işleme şartına dayanmaktayız.  

 

iii. İşlevsellik Çerezleri 

 

İşlevsellik çerezleri, Platform üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair 

tercihlerinizin hatırlanması için gerekli olan çerezlerdir. Platform üzerinde dil tercihinizi 

hatırlamak ya da çerez kullanımına yönelik ayarlarınızı kaydetmek için işlevsellik çerezleri 

kullanılır.  

 

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK Madde 

5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri 

işleme şartına dayanmaktayız.  

 

iv. Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri 

 

Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere Platform’da veya Platform haricindeki mecralarda 

görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet 

tanıtımı yapmak için kullanılır.  

 

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK Madde 

5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız. 

 

III. Kişisel Verilerinizi Hangi Kanallardan Elde Ediyoruz? 

 

Kişisel verilerinizi, elektronik ortamda Platform üzerinden Çerezler vasıtasıyla elde ediyoruz 

ve işbu Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işliyoruz.  

 

IV. Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? 

 

Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen Amaçların 

gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen 

yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere KVKK’nın 5. Maddesinde düzenlenen 

veri işleme şartları kapsamında KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel verilerin 

aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarabiliriz.   

 

V. Aydınlatma Metni Uyarınca Platform’da Hangi Çerezleri Kullanıyoruz? 



 

 

 

Aşağıda Platform’da kullandığımız farklı türdeki Çerezleri bulabilirsiniz.  

Zorunlu Çerezler 

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için 

zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, 

sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini 

sağlamaktadır. 

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri 

Bu çerezler sizlerin site ve uygulama üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak 

sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz 

üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu 

hatırlamamızı sağlar. 

Sosyal Medya Çerezleri 

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. 

Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için 

Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir. 

Performans ve Analiz Çerezleri 

Bu çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak 

sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde 

ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp 

çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz. 

Hedefleme veya reklam çerezleri 

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için 

çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında 

reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir 

reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği 

sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler 

kullanılabilmektedir. 

 

VI. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir ve Nasıl Kullanabilirsiniz?  

 

İlgili kişi olarak KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz; 

  

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 



 

 

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme.  

 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.tokenflex.com.tr adresinde yer alan 

başvuru formu ile Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en 

kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca 

bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 

belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

 

VII. Güncel Aydınlatma Metni Versiyonu 

 

Platform’u işleten ve yöneten Şirket olarak Platform’da Çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, 

bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Platform’a yeni çerezler ekleyebiliriz.  

 

Güncel Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Platform’da 

yayımlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini aşağıda bulabilirsiniz. 

 

Son güncelleme tarihi: 14.10.2021 

 

 

 


