Ashoka Tükiye Çerez (Cookie) Politikası
İşbu Çerez Politikası, Ashoka Vakfı’na ait tüm web siteleri için geçerlidir.
Çerezler nedir?
Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayar, tablet, mobil cihaz vb.
cihazlarınızda depolanan, ufak boyutlarda bilgiler içeren metin dosyalarıdır. Çerezler, bu bilgileri tekrar
kaynak web sitesine veya çerezleri “tanıyan” bir başka web sitesine gönderirler.
Neden çerezleri kullanıyoruz?
Web sitelerimizi ziyaretiniz esnasında kullanıcı deneyiminizi en üst seviyeye çekmek, tercihlerinize en
uygun kişiselleştirilmiş içerikleri size sunmak, kendi performansımızı takip etmek, web sitemizi ziyaretiniz
esnasında güvenliğinizi ve gizliliği sağlamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, çeşitli amaçlar
için çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri nasıl yönetebilir ve silebilirim?
Genellikle internet tarayıcıları, çerezlerin kullanımına doğrudan izin verilmiş şekilde ayarlanmıştır.
İnternet tarayıcınızın ayarları üzerinden çerezleri sınırlayabilir, engelleyebilir, silebilir veya cihazınıza
çerez gönderildiğinden uyarı alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Farklı internet tarayıcıları için, farklı
yöntemler kullanılması gerekebilir, bu konuda detaylı bilgiyi internet tarayıcınızın “Yardım” bölümünden
öğrenebilirsiniz. Ashoka Vakfı’na ait web sitelerine farklı cihazlar üzerinden erişiyorsanız, her bir cihaz
için internet tarayıcınızın “çerez ayarlarının” tercihlerinize uygun olarak düzenlendiğinden emin olmanız
gerekmektedir. Bir veya daha fazla çerez kategorisi engellemeniz halinde, mevcut çerezler ile bilgi
toplamaya devam edilebilir ancak engellenen çerezlerin kullanımına derhal son verilecektir.

Ashoka Vakfı Tarafından Kullanılan Çerezler:
Zorunlu Çerezler
Bu çerezler Sitenin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamazlar. Bunlar genellikle yalnızca,
gizlilik tercihlerinizi ayarlama, giriş yapma veya form doldurma gibi bir hizmet talebi anlamına gelen sizin
tarafınızdan yapılan eylemlere karşılık olarak yerleştirilir.
Bu tanımlama bilgilerini engellemek veya bunlar hakkında sizi uyarmak için tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz,
ancak bu tanımlama bilgileri engellenir veya silinirse sitenin bazı bölümleri çalışmaz. Bu tanımlama
bilgileri kişisel olarak tanınmaya neden olacak hiçbir bilgiyi saklamaz.
Kategori

Çerez

İçerik Yönetim Sistemi (Drupal)

SSESS
Drupal.visitor.ashoka_country
has_js
cookie-agreed

Cloudflare

__cfduid

Açıklama
Bu Site, size uygun içerikle hizmet
vermek, JavaScript'i etkinleştirdiğinizi
doğrulamak, oturum bilgilerini
yönetmek ve tanımlama bilgisi
tercihlerinizi hatırlamak için
tanımlama bilgileri yerleştirir. Birinci
taraf tanımlama bilgileri.
CloudFlare, sayfa yükleme sürelerini
hızlandırmak ve sitemizi kötü amaçlı
aktivitelerden koruyan güvenlikle
ilgili hizmetler sağlamak için
kullanılır. Bu tanımlama bilgisi,
güvenlikle ilgili işlevlerin bir parçası
olarak kullanılır ve sitemize erişmeye
devam etmenizi sağlar. Kişisel olarak
tanınmaya neden olacak hiçbir bilgiyi
saklamaz. Bu tanımlama bilgisi ile
ilgili daha fazla bilgi için Cloudflare
politikasını okuyun. Üçüncü taraf
tanımlama bilgileri.

Performans Çerezleri
Bu tanımlama bilgileri, Sitenin performansını ölçebilmemiz ve yükseltebilmemiz için ziyaretleri ve trafik
kaynaklarını saymamıza olanak tanır. En fazla ve en az popüler olan sayfaları bilmemize ve ziyaretçilerin
Sitede nasıl gezindiklerini görmemize yardımcı olurlar.
Bu tanımlama bilgilerinin topladığı tüm bilgiler derlenmiş bilgiler olup bu nedenle anonimdir. Bu
tanımlama bilgilerine izin vermezseniz, Siteye gelen ziyaretçilerin nasıl gezindiklerini değerlendirmek
bizim için daha zor olacaktır.
Kategori

Çerez

Açıklama

Google Analytics

Bu Site, size daha iyi hizmet
verebilmek için Site ile
etkileşimleri anlamamıza,
ziyaretçi davranışlarını
izlememize ve site performansını
ölçmemize olanak tanıyan
istatistiksel kullanım ve telemetri
bilgileri gibi bilgileri toplamak
için Google Analytics kullanır.
Daha fazla bilgi için Google
Analytics politikasını okuyun.
Birinci taraf tanımlama bilgileri.

_ga
_gat
_gat_UA
_gid

İşlevsel Çerezler
Bu tanımlama bilgileri Sitenin, gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme sağlamasına olanak tanır. Tanımlama
bilgileri bizim tarafımızdan veya hizmetlerini kullandığımız üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından
yerleştirilebilir.
Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz bu hizmetlerin bir kısmı veya tamamı düzgün çalışmayabilir.
Kategori

LinkedIn

Youtube

Çerez
bcookie
lang
lidc
bscookie

VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
1P_JAR
NID

Açıklama
Bu Site, iş ilanları panomuz
aracılığıyla iş
fırsatlarının LinkedIn sosyal
medya paylaşımını sağlayan
Jobvite kullanmaktadır. Daha
fazla bilgi için LinkedIn
politikasını okuyun. Üçüncü taraf
tanımlama bilgileri.
Bu tanımlama bilgileri, gömülü
YouTube videoları aracılığıyla
yerleştirilir ve örneğin videonun
kaç kez
görüntülendiği ve oynatma için
hangi ayarların kullanıldığı gibi
anonim istatistiksel verileri
kaydeder. Google hesabınıza
giriş yapmadığınız sürece hiçbir
hassas bilgi toplanmaz;
hesabınıza giriş yaparsanız
örneğin bir videoda "beğen"
seçeneğine tıklamanız gibi
tercihleriniz hesabınızla
ilişkilendirilir. Daha fazla bilgi
için Google politikasını okuyun.
Üçüncü taraf tanımlama bilgisi.

Twitter

Twitter paylaşım işlevini
desteklemek için kullanılır.
Twitter tanımlama bilgileri ile
ilgili daha fazla bilgi için bkz.
Twitter Tanımlama Bilgisi
politikası . Üçüncü taraf
tanımlama bilgisi.

tfw_exp

Hedefe Yönelik Çerezler
Bu tanımlama bilgileri, teknoloji sağlayıcılarımız tarafından Site üzerinden yerleştirilebilir. Bunlar, söz
konusu firmalar tarafından ilgi alanlarınızın profilini oluşturmak ve size diğer sitelerde alakalı içerik
göstermek için kullanılabilirler.
Kişisel bilgileri saklamazlar, ancak tarayıcınızı ve/veya internet cihazınızı benzersiz bir şekilde
tanımlamaya dayanırlar. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz, daha az hedefe yönelik reklamla
karşılaşırsınız.

Kategori

LinkedIn

Doubleclick

Çerez
bcookie
lang
lidc
bscookie

IDE

Açıklama
Bu Site, iş ilanları panomuz
aracılığıyla iş
fırsatlarının LinkedIn sosyal
medya paylaşımını sağlayan
Jobvite kullanmaktadır. Daha
fazla bilgi için LinkedIn
politikasını okuyun. Üçüncü taraf
tanımlama bilgileri.
Bu Site, YouTube'u kullanarak bu
Sitede videoların oynatılmasını
sağlar. Bu tanımlama
bilgisini YouTube yerleştirir.
Daha fazla bilgi için Google
politikasını okuyun. Üçüncü taraf
tanımlama bilgileri.

Bizim tarafımızdan ve teknoloji sağlayıcılarımız tarafından kullanılan tüm tanımlama bilgilerini
listelemeye çalışmış olmakla birlikte bir tutarsızlık bulursanız veya bir tanımlama bilgisinin atlandığını
düşünüyorsanız lütfen turkiye@ashoka.org e-posta adresinden bize bildirin.
Bu Tanımlama Bilgisi Politikasına Değişiklikler
Uygulamalarımız ve hizmetlerimizdeki değişiklikleri yansıtmak için bu Çerez Politikası zaman zaman
güncellenmektedir. Bu Çerez Politikasında değişiklik yaptığımızda, söz konusu Çerez Politikasının en üst
kısmındaki "Geçerlilik Tarihi" de değiştirilir. Bu çerez Politikasında veya diğer politikalarımızda yapılan
değişikliklerden haberdar olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmenizi öneririz.

Bize ulaşın
Bu Çerez Politikası veya genel olarak gizlilik konuları hakkındaki tüm sorularınızı veya yorumlarınızı şu
adrese gönderebilirsiniz:
Ashoka Vakfı
Asmalı Mescit Mahallesi, General Yazgan Sokak,
No: 14 – Beyoğlu, Istanbul
Turkey
Veri gizliliği ekibimize turkiye@ashoka.org e-posta adresinden de ulaşabilirsiniz.

