
Tanımlama Bilgisi Politikası 

Giriş 

Meet The Music, mahremiyetinizi korumaya kendini adamış durumdadır. Anlamlı 
bağlantılar kurmaya odaklanabilmeniz için güvenilir, sektör lideri ürün ve hizmetler 
sağlamayı hedefliyoruz. Mahremiyet konusundaki yaklaşımımız, size veri 
uygulamalarımız konusunda net bilgiler vermektir. Bu nedenle yasal ve teknik jargonu 
asgari düzeyde tutmaya çalıştık. 

Bu Tanımlama Bilgisi Politikası, tanımlama bilgilerinin ne olduğunu, web sitemizi 
ziyaret ettiğinizde cihazınıza hangi tanımlama bilgisi türlerinin yerleştirildiğini ve 
bunları nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. 

Bu Çerez Politikası, kişisel bilgilerinizi genel olarak nasıl işlediğimizi ele 
almamaktadır. Kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen 
Gizlilik Politikamıza göz atın. 

Tanımlama bilgisi nedir? 

Çerezler, web tarayıcınız veya cihazınızın belleğine gönderilen veya buradan erişilen 
küçük metin dosyalarıdır. Bir çerez tipik olarak çerezin geldiği alan adını (internet 
konumunu), çerezin “ömrünü” (yani son kullanım tarihini) ve rastgele oluşturulmuş 
benzersiz bir sayı veya benzer belirteci içerir. Bir çerez ayrıca kullanıcı ayarları, göz 
atma geçmişi ve hizmetlerimizi kullanırken yürütülen etkinlikler gibi cihazınız 
hakkında bilgiler içerebilir. 

Farklı tanımlama bilgisi türleri var mıdır? 

Birinci taraf ve üçüncü taraf tanımlama bilgileri 

Birinci taraf ve üçüncü taraf tanımlama bilgileri mevcuttur. Birinci taraf tanımlama 
bilgileri, bizim tarafımızdan doğrudan cihazınıza yerleştirilir. Örneğin, web sitemizi 
tarayıcınızın dil tercihlerine uygun hâle getirmek ve web sitemizi kullanımınızı daha 
iyi anlamak için birinci taraf tanımlama bilgileri kullanırız. Üçüncü taraf tanımlama 
bilgileri, cihazınıza ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımız tarafından yerleştirilir. 
Örneğin, web sitemizdeki kullanıcı numaralarını ölçmek veya sosyal medya 
platformlarında başkalarıyla içerik paylaşımı yapmanızı mümkün kılmak için üçüncü 
taraf tanımlama bilgileri kullanırız. 

Oturum ve kalıcı tanımlama bilgileri 

Oturum çerezleri ve kalıcı çerezler mevcuttur. Oturum çerezleri, tarayıcınızı kapatana 
kadar var olur. Tek bir tarayıcı oturumu sırasında web sitemizi kullanımınız hakkında 
daha fazla bilgi almak ya da web sitemizi daha verimli bir şekilde kullanmanızı 
sağlamak gibi çeşitli nedenlerden dolayı oturum çerezlerini kullanırız. Kalıcı çerezler 
daha uzun ömürlüdür ve tarayıcınızı kapattığınızda otomatik olarak silinmez. Bu tür 
çerezler öncelikle web sitemize tekrar hızlı bir şekilde giriş yapmanıza yardımcı 
olmak ve analitik amaçlar için kullanılır. 



Peki ya web işaretçisi gibi diğer izleme teknolojileri? 

Web işaretçileri (piksel etiketleri veya temizleme gif'leri olarak da bilinir), izleme 
URL'leri ve yazılım geliştirme kitleri (YGK'ler) gibi diğer teknolojiler de benzer 
amaçlarla kullanılır. Web işaretçileri, birisi hizmetimizi ziyaret ettiğinde ya da 
kendisine gönderdiğimiz bir e-postayı açtığında fark etmemize olanak sağlayan, 
benzersiz bir belirteç içeren küçük grafik dosyalarıdır. İzleme URL'leri, web 
sayfalarımıza gelen trafiğin nereden geldiğini anlamamıza yardımcı olan özel 
oluşturulmuş bağlantılardır. YGK'ler, uygulamalarda çerezler ve web işaretçileri gibi 
işlev gösteren küçük kod parçalarıdır. 

Basitlik adına, işbu Tanımlama Bilgisi Politikasında bu teknolojileri de “tanımlama 
bilgisi” olarak anmaktayız. 

Tanımlama bilgilerini ne için kullanırız? 

Çevrimiçi hizmet sağlayıcılarının çoğunda olduğu gibi, biz de hizmetlerimizi 
sağlamak, güvence altına almak ve iyileştirmek için tanımlama bilgilerinden 
yararlanırız ve buna tercihlerinizi hatırlatmak, web sitemizi ziyaret ettiğinizde sizi 
tanımak ve reklamları kişiselleştirerek ilgi alanlarınıza uygun hâle getirmek de 
dâhildir. Bu amaçlara ulaşmak için, tanımlama bilgilerinde yer alan bilgilerle sizin 
hakkınızda tuttuğumuz diğer kişisel bilgiler arasında da bağlantı kurabiliriz. 

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, aşağıdaki tanımlama bilgisi türlerinin bazıları veya 
tamamı cihazınıza yerleştirilebilir. 

Temel web sitesi tanımlama bilgileri 

Bu tanımlama bilgileri, size web sitemiz aracılığıyla sunulan hizmetleri sağlamak ve 
güvenli alanlara erişim gibi bazı özelliklerini kullanmak için kesinlikle gereklidir. 

Analitik tanımlama bilgileri 

Bu tanımlama bilgileri, web sitemizin nasıl kullanılmakta olduğunu ve pazarlama 
kampanyalarının ne kadar etkili olduğunu anlamamızı sağlayarak web sitelerimizi 
sizin için kişiselleştirerek iyileştirmemizi sağlar. 

Reklam tanımlama bilgileri 

Bu çerezler reklam mesajlarını sizin için daha uygun hale getirmek için kullanılır. 
Bunlar aynı reklamın sürekli olarak yeniden görünmesini önleme, reklamın reklam 
verenler için doğru şekilde görüntülenmesini sağlama, ilgi alanlarınızı temel alan 
reklamlar seçme ve görüntülenen reklam sayısını ve bunların belirli bir reklama 
tıklayan kişi sayısı gibi yollardan performansını ölçme gibi işlevleri yerine getirir. 

Sosyal ağ tanımlama bilgileri 

Bu çerezler üçüncü taraf sosyal ağları ve diğer web siteleri aracılığıyla, web 
sitemizde ilgi çekici bulduğunuz sayfaları ve içerikleri paylaşmanıza olanak sağlamak 
için kullanılır. Bu çerezler reklam amaçlarıyla da kullanılabilir. 



Tanımlama bilgilerini nasıl kontrol edebilirsiniz? 

Kullanabileceğiniz çeşitli tanımlama bilgisi yönetim seçenekleri mevcuttur. Lütfen 
tanımlama bilgisi tercihlerinizde yaptığınız değişikliklerin web sitemize göz atmanızı 
daha az memnuniyet verici bir deneyime dönüştürebileceğini unutmayın. Bazı 
durumlarda, kendinizi sitemizin tamamını veya bir kısmını kullanamaz durumda 
bulabilirsiniz. 

Tarayıcı ve cihaz kontrolleri 

Bazı web tarayıcıları, çerezleri kontrol etmenize veya reddetmenize ya da 
bilgisayarınıza bir çerez yerleştirildiğinde size uyarıda bulunulmasına olanak tanıyan 
ayarlar sunar. Çerezlerin yönetim prosedürü, her internet tarayıcısında bazı 
farklılıklar gösterir. Kendi tarayıcınızın yardım menüsünden spesifik adımları kontrol 
edebilirsiniz. 

Ayrıca mobil cihazınız üzerindeki uygun ayarı etkinleştirerek cihaz tanıtıcılarını da 
sıfırlama olanağınız olabilir. Cihaz tanıtıcılarının yönetim prosedürü her cihazda hafif 
farklılıklar göstermektedir. Kendi cihazınızın yardım veya ayarlar menüsünden 
spesifik adımları kontrol edebilirsiniz. 

İlgi tabanlı reklam araçları 

Dijital Reklamcılık Birliği, İntertaktif Dijital Reklamcılık Birliği veya Uygulama 
Seçenekleri(yalnızca uygulamalar) aracılığıyla katılımcı şirketlerin ilgi alanına dayalı 
çevrimiçi reklamlarını görmekten vazgeçebilirsiniz. 

Ayrılmak, reklam görmeyeceğiniz anlamına gelmez. Ayrılma programlarına katılan 
şirketlerin kişiselleştirilmiş reklamlarını görmeyeceğiniz anlamına gelir. Ayrıca 
ayrıldıktan sonra, cihazınızdaki çerezleri silerseniz yeniden ayrılmanız gerekecektir 

Sosyal Tanımlama Bilgileri 

Sosyal medya üzerinde içerik paylaşmanıza olanak sağlamak için, bu web sitesinin 
bazı özellikleri sosyal medya eklentilerinden (örn: Twitter™ “Twitter'da Paylaş” veya 
LinkedIn™ “in” düğmeleri) yararlanır. Sosyal medya hesap ayarlarınıza bağlı olarak, 
web sitemizdeki karşılık gelen düğmeyi kullandığınızda sosyal medya 
platformumuzdan otomatik olarak bilgi alıyoruz. 

Sosyal medya tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi almak için, sosyal medya 
platformunuzun tanımlama bilgisi politikası ve mahremiyet politikasına başvurmanızı 
öneririz. 

Adobe Flash Player™ Flash tanımlama bilgileri 

Adobe Flash Player™, Flash platformunu kullanarak dinamik içeriği görme ve 
etkileşim kurma amaçlı bir uygulamadır. Flash (ve benzeri uygulamalar), bu içeriğin 
parametreleri, tercihleri ve kullanıcılarını ezberlemek için tanımlama bilgisine benzer 
bir teknolojiden yararlanır. Ancak Adobe Flash Player, bu bilgileri ve seçimlerinizi 
tarayıcınızın sunduğundan ayrı bir arayüz aracılığıyla yönetir. 

http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://youradchoices.com/appchoices
http://youradchoices.com/appchoices


Terminalinizin Flash platformu kullanılarak geliştirilen içeriği göstermesi muhtemelse, 
Flash çerez yönetim araçlarınıza 
doğrudan https://www.adobe.comüzerinden erişmenizi öneririz. 

Google™ Tanımlama Bilgileri 

Google'ın Google Veri Toplama Teknolojisi Hakkında Bilmenizi Sağlamak İstediği 

Şeyler 

Google™ Haritalar API Tanımlama Bilgileri 

Web sitemizin bazı özellikleri ve bazı Meet The Music hizmetleri, Google™ Haritalar 
API Tanımlama Bilgilerini kullanmaktadır. Bu tanımlama bilgileri cihazınız üzerinde 
depolanmaktadır. 

Bu web sitesine göz attığınızda ve Google™ Haritalar API tanımlama bilgilerine 
dayanan hizmetleri kullandığınızda, bu tanımlama bilgilerinin cihazınızda 
depolanmasına, toplanmasına ve Google'ın böylelikle toplanan verilere erişim, 
kullanım ve paylaşımına izin veriyorsunuz. 

Google™, Google™ Haritalar API Çerezleri ile ilgili bilgilerinizi ve tercihlerinizi, 
tarayıcınız tarafından sağlanan ara yüzden farklı bir ara yüzle yönetir. Daha fazla bilgi 
için lütfen https://www.google.com/policies/technologies/cookies/ adresine bakınız. 

Google Analytics ve Firebase 

Web site eğilimlerini bildirme amacıyla web sitesi ve hizmetleri kullanımınız hakkında 
bilgi toplamak için tanımlama bilgileri ve diğer veri toplama teknolojilerinden 
yararlanan bir Google hizmeti olan Google Analytics ve Firebase hizmetlerini 
kullanıyoruz. 

www.google.com/settings/ads adresini ziyaret ederek veya Google Analytics devre 
dışı bırakma tarayıcı eklentisini https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinden 
indirerek Google Analytics'i devre dışı bırakabilirsiniz. 

Bizimle nasıl iletişime geçeceksiniz? 

Bu Tanımlama Bilgisi Politikası hakkında sorularınız varsa, bize şu şekilde 
ulaşabilirsiniz: 

MTM YAZILIM DİJİTAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ     
MEET THE MUSIC 
ADALET MAHALLESİ MANAS BULVARI NO: 39 İÇ KAPI NO: 3408    
BAYRAKLI, İZMİR, TÜRKİYE   
E-posta: info@meetthemusicapp.com  
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