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İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ olarak https://www.medeniyet.edu.tr/ web 
sitemizi ve mobil sitemizi ziyaret ettiğinizde gizlilik ve kişisel verilerinizin korunması 

hakkınızı gözeterek size daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini 
işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Bu politika, size çerezlerin ne olduğunu ve 

bunların nasıl kullanıldığını açıklama amacıyla oluşturulmuştur. 

Çerez Nedir? 

Çerezler (cookie), bir web sitesi veya mobil uygulama tarafından cihazınızda oluşturulan ve 
isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler genellikle alındıkları 
internet sitesinin adını, çerez kullanım ömürlerini (cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağını) 
ve genellikle rastgele şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir. Çerezler ile 
internet sitesine ait kullanım bilgileriniz elde edilmektedir. Çerezler bir internet sitesi 
hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Ayrıca, internet 
sitesine ilişkin tercihlerinizin, siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde hatırlanmasında da yardımcı 
olur. Çerezlerin temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazının 
tanınmasıdır; neredeyse her web sitesinde çerez kullanılır. 

Çerezleri Hangi Amaçlarla Kullanıyoruz? 

● Web sitemizi daha etkili kullanabilmeniz için 
● Web Sitemizi kullanırken tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması 
● Kurumun, 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve ilgili 
ikincil mevzuat başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini 
yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması 

● Web Sitesi’nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya 
teklifler sunabilmek 
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Çerezler yukarıda bahsedilen işlevleri yerine getirmek için sizinle ilgili bilgileri hatırlamakta 
ve bu şekilde bu hizmetleri size sağlamamıza yardımcı olmaktadır. 

Çerezleri Hangi Amaçlarla Kullanıyoruz? 

● Web sitemizi daha etkili kullanabilmeniz için 
● Web Sitemizi kullanırken tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması 
● Kurumun, 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve ilgili 
ikincil mevzuat başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini 
yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması 

● Web Sitesi’nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya 
teklifler sunabilmek 

Çerezler yukarıda bahsedilen işlevleri yerine getirmek için sizinle ilgili bilgileri hatırlamakta 
ve bu şekilde bu hizmetleri size sağlamamıza yardımcı olmaktadır 

ÇEREZ TÜRLERİ 

Kullanım deneyiminizi iyileştirmek ve kişiselleştirmek için web sitemizde ve mobil sitemizde 
aşağıdaki çerez türlerini kullanıyoruz: 

Temel Çerezler: Temel çerezler, web sitemize ve mobil sitemize erişimin sağlanması ve 
bunların istenilen şekilde çalışması için gerekmektedir. Ayrıca bunlara bağlı servislerden ve 
hizmetlerden yararlanmanızı sağlamaktadır. Temel çerezlerin olmaması durumunda web 
sitemizde ve mobil sitemizde hatalar olabileceği gibi talep ettiğiniz bazı hizmetler de sekteye 
uğrayabilir. 

●  Neden Bu Çerezi Kullanıyoruz? 
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1.   Oturum: Oturum çerezleri başvurunun durumunu korumak için kullanılmaktadır. 

2.   Kullanıcı Kimliği: Kullanıcı Kimliği çerezleri kullanıcıların sadece kendi 
bilgilerini gördüklerinden emin olmak için kullanılmaktadır. 

3.   Güvenlik: Güvenlik çerezleri güvenlik kontrolleri için kullanılmaktadır. 

4.   Yük Dengeleme: Yük dengeleme çerezleri, varlıkları dünya geneline dağıtmak 
ve sunucu yükünü hafifletmek için kullanılmaktadır. 

Tercih Çerezleri: Tercih çerezleri, çevrimiçi ortamda hal ve davranışlarınız ve tercihleriniz 
hakkında kişisel verilerinizi toplamakta ve dil seçeneğinizi, diğer yerel ayarlarınızı 
hatırlamakta ve bu şekilde site kullanımınızı size özel hâle getirmemize yardımcı olmaktadır. 

●  Neden Bu Çerezi Kullanıyoruz? 

1.      Dil: Dil çerezleri kullanıcının seçtiği dili depolamak ve doğru seçenekleri göstermek 
için kullanılmaktadır. 

2.      Konum: IP adresi ile belirlenen kullanıcının yaklaşık adresi (şehir, ülke, posta kodu) 
otomatik olarak uygun ülkeyi seçmek ve o bölge içerisindeki perakende ve tanıtım 
günlerini göstermek için saklanmaktadır. 

3.      Mobil: Eğer kullanıcı siteyi mobil bir cihaz üzerinden görüntülüyorsa, ana web 
sitesinin veya non-Flash mobil bir web sitesinin (başka bir deyişle cihazın Flash için 
uygun olduğunun) seçildiğini göstermek için kullanılmaktadır. 

4.      Referans Sitesi: Referans sitesi kullanıcının tercihini daha iyi anlayabilmek için 
kaydedilmektedir. 

5.      Son ziyaret ve aktivite: Son ziyaret tarihi, aktivite ve diğer bilgiler kullanıcılara ‘‘son 
ziyaret tarihinizden sonra nelerin değiştiği’’ konusunda bir güncelleme sağlamak ve 
kullanıcının tercihlerini daha iyi anlamak için kaydedilmektedir. 
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6.      En son izlenen video: En son izlenen videonun tarihi ve başlığı kullanıcının 
tercihlerinin daha iyi anlayabilmek için kaydedilmektedir. 

7.      Ani çerezler: Ani çerezler ses ve video içeriğinin oynatılmasını sağlamak için 
kullanılmaktadır. 

8.      Sayfa Geçmişi: Sayfa geçmişi çerezleri kullanıcının ziyaret ettiği sitelerin sırasını 
takip edebilmek için kullanılmaktadır. Eğer kullanıcı siteyi ziyaret ettiği sırada bir uyarı 
alırsa, çerez bilgisi günlük kaydına hata bildirimi ve çözümü için kaydedilir. 

Sosyal Eklenti İzleme Çerezleri. Bu çerezler, sosyal medya kullanımlarını izleyerek pazar 
araştırma analizleri ve ürün geliştirme konusunda kullanılmaktadır. 

●  Neden Bu Çerezi Kullanıyoruz? 

1.   Facebook: Çerezler, pazar araştırma analizi ve ürün geliştirme için Facebook 
üyelerini izlemek için kullanılır. 

2.   Twitter: Çerezler, pazar araştırma analizi ve ürün geliştirme için Twitter 
üyelerini izlemek için kullanılır.  

Analiz Çerezleri: Siteyi kullanımınız hakkında bilgi toplayarak sitenin çalışma 
mekanizmasını geliştirmemize yardımcı olur. Örneğin, analiz çerezleri sitede en çok ziyaret 
edilen sayfaları, sitede karşılaştığınız zorlukları ve reklamların verimli olup olmadığını 
gösterir. Bu, tek bir kişinin kullanımını göstermektense genel olarak kullanım şekillerini 
önümüze sermektedir. 

 

● Neden Bu Çerezi Kullanıyoruz? 

1.   Google Analiz: Google analiz çerezleri kümelenmiş istatistiksel verileri 
toplayarak sitenin sunum ve yönlendirilmesine katkıda bulunur. Google 
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kümelenmiş verileri demografik ve ilgi bilgileriyle destekler ve ziyaretçilerimizi 
daha iyi anlamamızı sağlar. 

2.   Adobe Omniture: Adobe Omniture analiz çerezleri kümelenmiş istatistiksel 
verileri sitenin sunumu ve yönlendirilmesi için toplar. 

  

 Pazarlama Çerezleri: Bu çerez türü dijital pazarlama faaliyetleri için kullanılmaktadır. 

●  Neden Bu Çerezi Kullanıyoruz? 

 

1.   Reklamcılık: Davranışsal ve hedefli reklamcılığı sağlar. 

2.   Pazar Analizi: Pazar analizi yürütür. 

3.   Kampanya: Kampanyaların etkisini ölçer. 

4.   Dolandırıcılık Tespiti: Tıklama dolandırıcılığını tespit eder. 

  

Çerezleri Yönetme 

Çerezlerin kullanılması web sitesinin daha iyi hizmet vermesini ve sizin için kişiselleşmesini 
sağlar. Eğer isterseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin 
tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerden yararlanamayabileceğinizi 
unutmayınız. Çerez kullanımının engellenmesi cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik 
göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları için gerekli linkleri bulacaksınız. 

Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. 
Bizim web sitemiz ve mobil sitelerimizden yararlandığımız zaman da aynı durum geçerlidir. 
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Mevcut çerezleri cihazınızdan kaldırmak istiyorsanız tarayıcı seçeneklerini kullanarak bunu 
yapabilirsiniz. Ayrıca çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesini geleceğe dair de istememeniz 
durumunda tarayıcı ayarlarından çerezleri engelleyebilirsiniz. 

Buraya chrome, Explorer, safari ve mozilla çerez yönetim sayfası linkleri eklenebilir. (İlgili 
kişilerin belirtilen çerez türlerinden hangilerine onay vereceklerini belirleyebilecekleri bir 
sayfaya yönlendiren linkler) 

Web sayfası çerez uyarısı metni (popup şeklinde çıkacak): 

Size daha keyifli bir deneyim sunabilmek için web sitemizde çerezler (cookie) kullanıyoruz. 
Detaylar için tıklayınız. (Anladım veya Kapat butonu, Kabul Ediyorum ve Kabul Etmiyorum 
butonu vs) 

 


