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Amaç:
Kullanımda olan çerezlere ilişkin, sağlayıcı, tip, kullanım amaç ve sürelerinin tanımlanması.

Kapsam:
Web Sitesi ve Mobil uygulamalarda çerez kullanımı.
Mete Kürşat Koç (“Op. Dr. Mete Kürşat Koç”) olarak (https://www.metekursatkoc.com/) internet sitesi
(“Site”) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası (“Politika”), Mete
Kürşat Koç tarafından yönetilen Site için geçerli olup çerezler Politika’da açıklanan şekilde
kullanılacaktır.

Çerez Nedir?
Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran
küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu
bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından
oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup
çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği
bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet
sitesi alan adı (örn. (https://www.metekursatkoc.com/) tarafından erişilebilmektedir.
Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri
çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup neredeyse
her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?
Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge
vb. gibi) ile Mete Kürşat Koç bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla
gönderilmektedir.

Çerez Tipleri:
● Sahipliklerine göre:
○

○

Birinci
taraf
çerezler
Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya Mete Kürşat Koç tarafından cihaza
yerleştirilmektedir. tarafından oluşturulur.
Üçüncü
taraf
çerezler
Mete Kürşat Koç ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi
üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
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● Aktif olduğu süreye göre:
○

○

Oturum
çerezleri
Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar
depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.
Kalıcı
çerezler
Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma
tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken
süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.

● Kullanım amaçlarına göre:
○

○

○

○

Zorunlu
Çerezler
Web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması
için gerekli olan çerezlerdir.
İşlevsel(Tercih)
Çerezleri
Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin
tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi
sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır.
İstatistik
çerezleri
Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına
ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının
web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar
depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını
tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel
hale getirmektir.
Pazarlama
çerezleri
İlgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki alakalı reklamları göstermek
amacıyla faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılabilen çerezlerdir.

Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler
Mete Kürşat Koç tarafından yönetilen Site’de kullanılan çerezler aşağıda yer almaktadır;
Çerez Servis
Sağlayıcı

Çerez
İsmi

Çerez Kullanım Amacı

Çerez Tipi

ASP.NE Bu çerez, sayfa isteklerinde internet sitesi
(https://www.mete
T_Sessi ziyaretçisinin durumuna korumak için Gerekli
kursatkoc.com/)
onId
kullanılmaktadır.

(https://www.mete PHPSE
kursatkoc.com/)
SSID

Bu çerez, PHP uygulamalarına özgüdür.
Çerez, web sitesindeki kullanıcı oturumunu
yönetmek amacıyla bir kullanıcının
benzersiz oturum kimliğini depolamak ve
tanımlamak için kullanılır. Çerez bir oturum
çerezidir ve tüm tarayıcı pencereleri
kapatıldığında silinir.

Gerekli

Çerez
Süresi
Oturum
süresince

Oturum
süresince
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(https://policies.go
ogle.com/privacy? _ga
hl=tr)

Bu çerez, Google Analytics tarafından
yüklenir. Çerez, ziyaretçiyi, oturumu,
kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin
analitik raporu için site kullanımını takip
etmek için kullanılır. Çerezler bilgileri
anonim olarak depolar ve benzersiz
ziyaretçileri tanımlamak için rastgele
oluşturulmuş bir numara atar.

İstatistik

2 yıl

(https://policies.go
ogle.com/privacy? __gads
hl=tr)

Bu çerez, Google tarafından ayarlanır ve
doubleclick.com adı altında saklanır. Bu
çerez, kullanıcıların belirli bir reklamı kaç
kez gördüğünü izlemek için kullanılır, bu da
kampanyanın başarısını ölçmeye ve
kampanya tarafından üretilen geliri
hesaplamaya yardımcı olur. Bu çerezler
yalnızca ayarlandığı alandan okunabilir,
böylece başka sitelerde gezinirken
herhangi bir veriyi izlemez.

Gerekli

1 yıl

https://policies.goo
gle.com/privacy?hl _gat
=tr

Bu çerezler, yüksek trafikli sitelerde veri
toplanmasını sınırlamak için talep oranını
düşürmek için Google Universal Analytics
tarafından yüklenir.

Performans 1dk

(https://policies.go _gat_gt
ogle.com/privacy? ag_UA_
hl=tr)
*

Bu çerez, izleme verilerini ayarlamak ve
almak için kullanılır.

İstatistik

1 dk

(https://policies.go
ogle.com/privacy? _gid
hl=tr)

Bu çerez, Google Analytics tarafından
yüklenir. Çerez, ziyaretçilerin bir web
sitesini nasıl kullandıklarına ilişkin bilgileri
depolamak için kullanılır ve web sitesinin
nasıl olduğuna dair bir analiz raporu
oluşturulmasına yardımcı olur. Toplanan
veriler arasında ziyaretçi sayısı, geldikleri
kaynak ve anonim bir formda yer alan
sayfalar yer alıyor.

İstatistik

1 gün

googleanalytics.com

Bu çerez, internet sitesi ziyaretçisinin
__utm.gi
tarayıcısı ve bilgisayarı hakkındaki ayrıntıları İstatistik
f
kaydetmek için kullanılmaktadır.

(https://policies.go
ogle.com/privacy? __utma
hl=tr)

Bu çerez, internet sitesi ziyaretçisinin internet
sitesini kaç kez ziyaret ettiğine ilişkin veriler
İstatistik
ile ilk ve son ziyaret tarihleriyle ilgili verileri
kaydetmek için kullanılmaktadır.
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Oturum
süresince

2 yıl
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(https://www.mete
_utmb
kursatkoc.com/)

Bu çerez, internet sitesi ziyaretçisinin internet
sitesine tam olarak ne zaman eriştiğini
gösteren bir zaman damgası kaydetmek ve İstatistik
internet
sitesi
ziyaretinin
süresini
hesaplamak için kullanılmaktadır.

1 gün

(https://www.mete
_utmc
kursatkoc.com/)

Bu çerez, internet sitesi ziyaretçisinin internet
sitesine tam olarak ne zaman eriştiğini
gösteren bir zaman damgası kaydetmek ve İstatistik
internet
sitesi
ziyaretinin
süresini
hesaplamak için kullanılmaktadır.

Oturum
süresince

(https://www.mete
_utmt
kursatkoc.com/)

Bu çerez, sunucuya gelen isteklerin hızını
İstatistik
azaltmak için kullanılmaktadır.

1 gün

(https://www.mete
_utmz
kursatkoc.com/)

Bu çerez, internet sitesi ziyaretçisinin
nereden geldiği, hangi arama motorunu
kullandığı, hangi bağlantıyı tıkladığı ve hangi İstatistik
arama terimini kullandığına ilişkin verileri
toplamak için kullanılmaktadır.

6 ay

doubleclick.net

r/collect

Bu çerez, internet sitesi ziyaretçisinin cihazı
ve davranışı hakkında Google Analytics'e
veri göndermek için kullanılmakta olup
Pazarlama
internet sitesi ziyaretçisi, cihazlar ve
pazarlama
kanalları
aracılığıyla
izlenmektedir.

Oturum
süresince

google.com

1P_JAR

Bu çerez, son aramalara ve önceki
etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş Pazarlama
reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

1 ay

Bu çerez, Google tarafından ayarlanır.
Belirli standart Google çerezlerine ek
olarak, reCAPTCHA risk analizini sağlamak
amacıyla yürütüldüğünde gerekli bir çerez
(_GRECAPTCHA) ayarlar.

google.com

_GREC
APTCH
A

google.com

NID

Bu çerez, kullanıcının ilgisine göre bir profil
için kullanılır ve kullanıcılara kişiselleştirilmiş Pazarlama
reklamlar gösterir.

6 ay

youtube.com

VISITOR Bu çerez, Youtube tarafından ayarlanır. Bir
_INF
web sitesinde gömülü YouTube videolarının Pazarlama
O1_LIVE bilgilerini izlemek için kullanılır.

6 ay

youtube.com

YSC

Zorunlu

Bu çerez, benzersiz bir kimlik kaydederek
internet sitesi ziyaretçisinin hangi videoları

6 ay

Oturum
Pazarlama

süresince
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görmüş olduğuna dair istatistikleri tutmak için
kullanılmaktadır.

doubleclick.net

Bu
çerez,
doubleclick.net
tarafından
test_coo ayarlanır. Çerezin amacı, kullanıcının
Pazarlama
kie
tarayıcısının
çerezleri
destekleyip
desteklemediğini belirlemektir.

doubleclick.net

IDE

Bu çerez, Google DoubleClick tarafından
kullanılır ve kullanıcının web sitesini ziyaret
etmeden önce web sitesini ve diğer
reklamları nasıl kullandığı hakkındaki bilgileri Pazarlama
depolar. Bu, kullanıcılara, kullanıcı profiline
göre kendileriyle alakalı reklamlar sunmak
için kullanılır.

1 yıl

yandex.com
yandex.ru

i

Bu çerez, site kullanıcılarını tanımlamak için
kullanılır.

10 yıl

(yandex.com
yandex.ru)

_ym_vis
orc

Bu çerez, Oturum Tekrarı'nın
çalışmasına izin verir.

30 dk

(yandex.com
yandex.ru)

_ym_isa Bu çerez, kullanıcının reklam engelleyicileri
İstatistik
d
olup olmadığını belirler.

(yandex.com
yandex.ru)

_ym_d

Bu çerez, Yandex.Matrica'ya aittir. Bu çerez,
kullanıcıların ilk site oturumunun tarihini İstatistik
saklamak için kullanılır.

1 yıl

(yandex.com
yandex.ru)

Bu çerez, Yandex.Metrica'ya aittir. Bu çerez,
ziyaretçiye benzersiz bir kimlik belirlemek ve
ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığı
_ym_uid hakkında bilgi toplamak için kullanılır. İstatistik
Böylece kullanıcının izlenmesine yardımcı
olur ve toplanan bilgiler siteyi geliştirmek için
kullanılır.

1 yıl

Bu çerez, kullanıcıları tanımlamak için
kullanılır. Bu çerez, ziyaretçilerin web sitesini
yandexui
nasıl kullandığı hakkında bilgi toplar. Bu İstatistik
d
bilgiler, dahili analiz ve site optimizasyonu
için kullanılır.

1 yıl

Bu çerez, Yandex.Metrica performansı için
yardımcı bilgileri depolar: Kimlik oluşturma İstatistik
süresi ve alternatif değerleri.

1 yıl

yandex.com
yandex.ru

yandex.com
yandex.ru
mc.yandex.com
mc.yandex.ru

ymex

düzgün

Bunlar Yandex şirketine ait Yandex.Metrica
yabs-sid betiği tarafından kullanılan çerezlerdir. Bu İstatistik
çerezler, kullanıcıların web sitesini nasıl

15 dk

20 sa

Oturum
süresince
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kullandıkları hakkında bilgi vererek web
sitesinin trafiğini ölçmek ve analiz etmek için
kullanılır.
yandex.ru

yuidss

mc.yandex.ru

sync_co
okie_csrf

mc.yandex.com

Bu çerez, site kullanıcılarını tanımlamak için
kullanılır.

1 yıl

10 dk

Çerezler, KVKK’nın 5. maddesi kapsamında belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” ve işbu
Politika kapsamında nasıl yönetileceği aktarılan çerez tercihlerinizdeki onaylarınız hukuki sebeplerine
dayalı olarak işlenmektedir.

Çerezlerin Yönetimi
Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için
çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde
kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir. Özellikle teknik
çerezler, Site’nin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler Site’nin teknik
olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde Site’de bazı fonksiyonların gereği gibi
çalışmaması söz konusu olabilir.
Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda
uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi
sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya
tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi
işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitesinden
bilgi alınız.

Ayrıca;
●

Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

●

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

●

Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online
Choices üzerinden yönetilebilir.

Çerezler
ile
ilgili
daha
detaylı
bilgi
için,
https://www.aboutcookies.org
veya
https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da "Privacy Badger" uygulamasını
kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).
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