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1. AMAÇ 

 

Çerez (cookie) Politikası, Koç Üniversitesi’ne (“Üniversite”) ait web siteleri, mobil 

web siteleri ve mobil uygulamalarında kullanılan çerezlere ilişkin olarak 

kullanıcıları çerez çeşitleri, işlevleri ve kullanıcı cihazında bulunma süreleri, 

çerezlerin hangi amaçla kullanıldığı, üçüncü taraf çerezlerin reklam ve yeniden 

hedefleme amacıyla nasıl kullanıldığı ve çerez yönetimi konularında 

bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  

 

2. KAPSAM 

 

Bu politika, tüm Koç Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri 

hizmetlerine kampüs içinde ya da dışında erişim izni verilen tüm kullanıcıları 

kapsar. 

 

3. REFERANSLAR 

 

Yoktur. 

 

4. SORUMLULUKLAR 

 

4.1. Bu Politikanın uygulanmasından Rektör sorumludur. 

4.2. Bu politikanın hazırlanmasından ve güncellenmesinden Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü 

sorumludur. 

4.3. Bu prosedürün devreye alınmasından, iyileştirme takibinin yapılmasından, çevrimiçi iş birliği 

ve iletişim araçları standartlarının uygulandığının kontrol edilmesinden Bilgi Teknolojileri 

Direktörlüğü sorumludur. 

 

5. TANIMLAR 

 

       5.1. Çerez: Ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından bilgisayarınızda depolanan bilgilerdir.  

Çerezler genellikle ilgili web sitesine ait dil tercihiniz veya konumunuz gibi ayarlarınızı saklamak 

için kullanılır. 

 

6. TEMEL PRENSİPLER 

 

6.1. Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Koç Üniversitesi web sitesinde, mobil uygulamasında 

ve mobil web sitesinde kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. 

Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit  

diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır. 

6.2. Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri: Koç Üniversitesi web 
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 sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil web sitesinde yerleştiren tarafa göre “Koç Üniversitesi 

çerezleri (first-party cookies)” ve "üçüncü taraf (third-party cookies) çerezler" kullanılmaktadır. Koç 

Üniversitesi çerezleri Üniversite tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise iş birliği 

yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir. 

6.3. Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Koç Üniversitesi web sitesinde, mobil 

uygulamasında ve mobil web sitesinde kullanım amacına göre; zorunlu (teknik) çerezler, istatistiki 

çerezler, hedefleme/reklam çerezleri kullanılmaktadır.  

6.3.1. Koç Üniversitesi bu çerezleri kullanarak; ziyaretçi veya kullanıcılarını birbirinden ayıran 

özellikleri belirleyerek; takip edilen içerik kategorileri, web sitesi, mobil uygulama ve mobil 

web sitesi kullanım sıklığı, mobil kullanım oranı gibi alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik 

istatistiksel çalışmalar yapmaktadır. 

 

7. YÖNTEM 

 

7.1. Koç Üniversitesi Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan 

“Google Analytics” ve “Google Tag Manager (GTM)” kullanmaktadır. 

7.2. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin ve kullanıcıların web sitesini/mobil uygulamayı/mobil 

sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır.  

7.3. Google Analytics ile entegre bir şekilde çalışan GTM’de web sitesi veya mobil uygulamaları 

ziyaret eden kullanıcıların, ilgilendikleri sayfaları ve ilgili sayfalarda yer alan içerikler 

doğrultusunda ilgilendikleri konuları belirleyebilmek ve bu doğrultuda web sitesleri ve mobil 

uygulamalardaki içeriği optimize edebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Google Analytics kullanımı 

hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: 

https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect.  

7.4. Web sitesi üzerindeki ziyaretçilerin etkinliklerini takip etmek amacıyla bir analiz aracı olan 

Facebook Pixel kullanılmaktadır. Bu analiz aracı ve çalışma şekli ile ilgili olarak detaylı bilgilere 

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 adresinden ulaşabilirsiniz. 

7.5. Koç Üniversitesi’nin web sitesinde, mobil web sitesinde veya mobil uygulamasında yer alan 

çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kullandığımız çerezlere ilişkin güncel 

bilgi için www.cookiebot.com adresinde yer alan arama kutucuğuna www.ku.edu.tr yazarak bilgi 

edinebilirsiniz. Cookiebot’tan edineceğiniz çerezlere ilişkin bilgiler, kullanıcı ve ziyaretçi açısından 

farklılık gösterebilecektir. 

https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
http://www.cookiebot.com/
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ÇEREZ 

ADI 

SAĞLAYICI ÇEREZ TÜRÜ VE AMACI ÇEREZ 

SÜRESİ 

 

ZORUNLU ÇEREZLER 

Zorunlu çerezler, web sitesinin sayfalarında gezinmek ve güvenli alanlarına erişebilmek gibi temel 

işlevleri sağlayarak, bir web sitesinin kullanılır hale getirilmesine yardımcı olur. 

 

BIGipSer

ver 

https://www.k

u.edu.tr  

Türü: http 

İlk bulunduğu URL: https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim  

Çerezin Amacı: Cevap verme sürelerini optimize 

etmek için, web site trafiğini birden çok sunucuya 

dağıtmak için kullanılmaktadır. 

Başlatıcı: Web sunucusu 

 

Oturum 

süresince 

BIGipSer

ver 

https://tto.ku.e

du.tr  

Türü: http  

İlk bulunduğu URL: 

https://www.ku.edu.tr/tr/navigation/resear 

Çerezin Amacı: Cevap verme sürelerini optimize 

etmek için, web site trafiğini birden çok sunucuya 

dağıtmak için kullanılmaktadır. 

Başlatıcı: Resim etiketi, sayfa kaynağı satır numarası 

461 

 

Oturum 

süresince 

has_js 

 

https://www.k

u.edu.tr  

Türü: http  

İlk bulunduğu URL: https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim  

Çerez amaçlı açıklama: Kullanıcının tarayıcıda 

JavaScript'i etkinleştirip etkinleştirmediğini kaydeder. 

 

Oturum 

süresince 

TS# 

 

https://www.k

u.edu.tr  

Türü: http  

İlk bulunduğu URL: https://www.ku.edu.tr  

Çerez amaçlı açıklama: Sınıflandırılmamış  

Başlatıcı: Web sunucusu 

 

Oturum 

süresince 

TS# 

 

https://tto.ku.e

du.tr  

Türü: http  

İlk bulunduğu URL: 

https://www.ku.edu.tr/tr/navigation/resear  

Çerez amaçlı açıklama: Sınıflandırılmamış  

 

 

Oturum 

süresince 

https://www.ku.edu.tr/
https://www.ku.edu.tr/
https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim
https://tto.ku.edu.tr/
https://tto.ku.edu.tr/
https://www.ku.edu.tr/
https://www.ku.edu.tr/
https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim
https://www.ku.edu.tr/
https://www.ku.edu.tr/
https://www.ku.edu.tr/
https://tto.ku.edu.tr/
https://tto.ku.edu.tr/
https://www.ku.edu.tr/tr/navigation/resear
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İSTATİKİ ÇEREZLER 

İstatistiki çerezler, anonim olarak veri toplamak ve raporlamak suretiyle, web sitesi sahibinin, 

ziyaretçilerin web sitesiyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamasına yardımcı olur. 

 

_dc_gtm

_UA-#  

 

https://www.k

u.edu.tr  

Türü: http  

İlk bulunduğu URL: https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim  

Çerez amaçlı açıklama: Google Analytics komut 

dosyası etiketinin yüklenmesini kontrol etmek için 

Google Etiket Yöneticisi tarafından kullanılır. 

 

Oturum 

süresince 

_ga  

 

https://www.k

u.edu.tr  

Türü: http  

İlk bulunduğu URL: https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim  

Çerez amaçlı açıklama: Ziyaretçinin web sitesini nasıl 

kullandığı hakkında istatistiksel veriler oluşturmak için 

kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder. 

 

2 yıl  

_gat  

 

https://www.k

u.edu.tr  

Türü: http  

İlk bulunduğu URL: https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim  

Çerez amaçlı açıklama: Talep oranını azaltmak için 

Google Analytics tarafından kullanılır. 

Başlatıcı: Komut dosyası etiketi, sayfa kaynak satırı 

numarası 34 

 

Oturum 

süresince 

_gid  

 

https://www.k

u.edu.tr 

Türü: http  

İlk bulunduğu URL: https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim  

Çerez amaçlı açıklama: Ziyaretçinin web sitesini nasıl 

kullandığı hakkında istatistiksel veriler oluşturmak için 

kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder. 

 

Oturum 

süresince 

collect  

 

https://marketi

ngplatform.go

ogle.com/abou

t/analytics/  

Türü: Pixel 

İlk bulunduğu URL: https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim  

Çerez amaçlı açıklama: Google Analytics’e 

ziyaretçinin cihazı ve davranışı hakkında veri 

göndermek için kullanılır. Ziyaretçiyi cihazlar ve 

pazarlama kanalları arasında izler. 

 

Oturum 

süresince 

 

MARKETING ÇEREZLERİ 

Pazarlama çerezleri ziyaretçileri web siteleri üzerinde ve/veya arasında takip etmek için kullanılır. Bu 

çerezlerin kullanım amacı kullanıcıların daha ilgilenebilecekleri ve etkileşime geçebilecekleri reklamları 

göstermektir. Bu sayede yayıncı ve üçüncü parti reklam verenlere daha fazla katma değer sağlamaktır.  

 

https://www.ku.edu.tr/
https://www.ku.edu.tr/
https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim
https://www.ku.edu.tr/
https://www.ku.edu.tr/
https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim
https://www.ku.edu.tr/
https://www.ku.edu.tr/
https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim
https://www.ku.edu.tr/
https://www.ku.edu.tr/
https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim
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 fr  

 

https://www.fa

cebook.com  

Türü: http  

İlk bulunduğu URL: https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim  

Çerez amaçlı açıklama: Üçüncü taraf reklam 

verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi 

reklam ürünü sunmak için Facebook tarafından 

kullanılır. 

Başlatıcı: Komut dosyası etiketi, sayfa kaynak satırı 

numarası 13 

Kaynak: 

https://www.facebook.com/tr/?id=982362911909914e

v=PageViewdl=https%3A%2F%2Fwww.ku.edu.tr%2

Ftr%2Filetisimrl=https%20%3A%2F%2Fwww.ku.edu

.tr%2Fif=falsets=1536081239818sw=1024sh=768v=2

.8.25r=stableec=0o=28it=1536081239784  

 

 

3 ay  

NID  

 

https://www.g

oogle.com  

Türü: http  

İlk bulunduğu URL: https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim  

Çerez amaçlı açıklama: Geri dönen bir kullanıcının 

cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. 

Kimlik, hedefli reklamlar için kullanılır. 

Başlatıcı: Iframe, page source line number 420 

 

6 ay 

r/collect  

 

https://marketi

ngplatform.go

ogle.com/abou

t/enterprise/  

Türü: Pixel  

İlk bulunduğu URL: https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim  

Çerez amaçlı açıklama: Bu çerez, ziyaretçilerin cihaz 

ve davranışları hakkında Google Analytics'e veri 

göndermek için kullanılır. Cihazlar ve pazarlama 

kanalları arasında izleyiciyi izler. 

 

Oturum 

süresince 

tr  

 

https://www.fa

cebook.com  

Türü: Pixel  

İlk bulunduğu URL: https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim 

Çerez amaçlı açıklama: Sınıflandırılmamış  

 

 

Oturum 

süresince 

 

SINIFLANDIRILMAMIŞ ÇEREZLER 

Henüz sınıflandırılamamış çerezler. 

 

CDNPH

PSESSID  

 

https://www.y

ouvisit.com  

Türü: http  

İlk bulunduğu URL:  

https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim  

Çerez amaçlı açıklama: Sınıflandırılmamış 

 

Oturum 

süresince 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim
https://www.facebook.com/tr/?id=982362911909914ev=PageViewdl=https%3A%2F%2Fwww.ku.edu.tr%2Ftr%2Filetisimrl=https%20%3A%2F%2Fwww.ku.edu.tr%2Fif=falsets=1536081239818sw=1024sh=768v=2.8.25r=stableec=0o=28it=1536081239784
https://www.facebook.com/tr/?id=982362911909914ev=PageViewdl=https%3A%2F%2Fwww.ku.edu.tr%2Ftr%2Filetisimrl=https%20%3A%2F%2Fwww.ku.edu.tr%2Fif=falsets=1536081239818sw=1024sh=768v=2.8.25r=stableec=0o=28it=1536081239784
https://www.facebook.com/tr/?id=982362911909914ev=PageViewdl=https%3A%2F%2Fwww.ku.edu.tr%2Ftr%2Filetisimrl=https%20%3A%2F%2Fwww.ku.edu.tr%2Fif=falsets=1536081239818sw=1024sh=768v=2.8.25r=stableec=0o=28it=1536081239784
https://www.facebook.com/tr/?id=982362911909914ev=PageViewdl=https%3A%2F%2Fwww.ku.edu.tr%2Ftr%2Filetisimrl=https%20%3A%2F%2Fwww.ku.edu.tr%2Fif=falsets=1536081239818sw=1024sh=768v=2.8.25r=stableec=0o=28it=1536081239784
https://www.facebook.com/tr/?id=982362911909914ev=PageViewdl=https%3A%2F%2Fwww.ku.edu.tr%2Ftr%2Filetisimrl=https%20%3A%2F%2Fwww.ku.edu.tr%2Fif=falsets=1536081239818sw=1024sh=768v=2.8.25r=stableec=0o=28it=1536081239784
https://www.google.com/
https://www.google.com/
https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim
https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/
https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/
https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/
https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/
https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim
https://www.youvisit.com/
https://www.youvisit.com/
https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim
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 embed  

 

https://www.y

ouvisit.com  

Türü: http  

İlk bulunduğu URL:  

https://www.ku.edu.tr/tr/ileti

sim  

Çerez amaçlı açıklama: Sınıflandırılmamış 

 

1 yıl  

yvrequir

egdrp  

 

https://www.y

ouvisit.com  

Türü: http  

İlk bulunduğu URL: https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim  

Çerez amaçlı açıklama: Sınıflandırılmamış 

 

Oturum 

süresince 

 

7.6. İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki linklerde yer alan adımları izleyerek, çerezler 

hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz: 

• Google Chrome 

• Internet Explorer ve Edge 

• Mozilla 

• Opera  

• Safari 

• IOS 

• Android 

 

Diğer tarayıcılar için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz. 

7.7. Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için:  

• https://www.allaboutcookies.org 

• https://www.youronlinechoices.eu/ 

• https://www.youradchoices.com/  

 

adreslerini ziyaret edebilirsiniz.  

 

7.8. Çerezleri yönetmek için ayrıca kullanıcı mahremiyetine saygılı tarayıcı ve tarayıcılara eklenen 

uzantıları kullanabilirsiniz. https://globalprivacycontrol.org/ sitesinde yer alan listede mevcut tarayıcı 

veya uzantıları yükleyerek çerez yönetimi konusunda kontrolü kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Duck Duck 

Go (https://duckduckgo.com/) Global Privacy Control listesinde yer alan tarayıcılara, "Privacy Badger" 

(https://privacybadger.org/) ise uzantı olarak kullanıcı mahremiyeti ve kişisel verilerinin korunmasına 

yardımcı olmaktadır. 

 

7.9. Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar Bölümünde 

yer alan yönlendirmeleri takip edebilir veya Android işletim sistemi için Lumen Privacy Monitor’ü 

(https://haystack.mobi) telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz. 

 

7.10. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz; web sitesini, mobil uygulamayı veya mobil 

web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın veya mobil web 

sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.  

 

https://www.youvisit.com/
https://www.youvisit.com/
https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim
https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim
https://www.youvisit.com/
https://www.youvisit.com/
https://www.ku.edu.tr/tr/iletisim
https://www.google.com.tr/search?q=google+chrome+%C3%A7erezleri+etkinle%C5%9Ftirme&rlz=1C1GCEA_enTR771TR771&oq=google+chrome+%C3%A7erez&aqs=chrome.2.69i57j0l5.10291j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/tr/kb/web-sitesi-tercihleri-cerezleri-acip-kapatma
file:///C:/Users/Bilgi/Desktop/•%09http:/www.operaturkiye.net/arsiv/yardim/Windows/10.00/tr/cookies.html
https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/tr-tr/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=en-GB&co=GENIE.Platform%3DAndroid
https://www.allaboutcookies.org/
https://www.youronlinechoices.eu/
https://globalprivacycontrol.org/
https://duckduckgo.com/
https://haystack.mobi/
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 8. EKLER VE KAYITLAR 

Yoktur. 

 

Güncelleme: 01/07/2021 
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