
 

 
 
 

ÇEREZ POLİTİKASI 

1. Çerez Nedir? 

Çerezler, ziyaret edilen internet sitesi tarafından oluşturulan ve veri içeren küçük metin dosyalarıdır. 
Kullanıcıya çeşitli işlevlere erişim vermek için ziyaretçinin bilgisayarında saklanırlar. 
www.odtumist.org (“Site”), hem oturum çerezleri hem de oturum dışı çerezler kullanmaktadır. 
Ziyaretçi internet sitesine göz atarken bir oturum çerezi geçici olarak bilgisayar belleğinde saklanır. 
Bu çerez, kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında veya belirli bir süre geçtikten sonra silinir (yani 
oturumun süresi dolar). Oturum dışı bir çerez, silinene kadar ziyaretçinin bilgisayarında kalır. 

2. Neden Çerez Kullanıyoruz? 

Çerezleri, ziyaretçilerin içeriğimizle olan etkileşimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Site’yi 
ziyaret etme deneyimlerini geliştirmemize yardımcı olmak için kullanıyoruz. 

 Güvenlik amaçlı kullanımlar: Site, sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması ve/veya 
düzensiz davranışların tespit edilmesi amacıyla çerezler kullanabilmektedir. 

 İşlevselliğe yönelik kullanımlar: Site, sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı 
özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş 
seçimlerini hatırlayan çerezler kullanabilmektedir. 

 Performansa yönelik kullanımlar: Site, sistemlerinin performansının ölçülmesi ve artırılması 
amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve 
analiz eden çerezler kullanabilmektedir. 

 Reklam amaçlı kullanımlar: Site, kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden 
kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu 
reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumunu analiz eden çerezler 
kullanabilmektedir. 

3. Site İşlevselliği 

Paylaşma işlevi ziyaretçiler tarafından Site’yi Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda içerik önermek 
için kullanılır. Çerezler, Site’nin iyileştirilebilmesi için ziyaretçilerin bireysel düzeyde olmasa da 
paylaşım işlevini nasıl kullandıkları hakkında bilgi depolar. Çerezleri kabul etmezseniz, hiçbir bilgi 
saklanmaz. 

Sitemizdeki bazı işlevler için, örneğin, gömülü videolar veya YouTube’a bağlantı içeren bir sayfada 
üçüncü taraf tedarikçiler kullanıyoruz. Bu videolar veya bağlantılar (ve üçüncü taraf tedarikçilerinden 
gelen diğer içerikler) üçüncü taraf çerezleri içerebilir ve çerez kullanımı hakkında bilgi için bu üçüncü 
taraf internet sitelerinin politikalarına danışmak isteyebilirsiniz. 

4. Kullandığımız Çerezler 

Bu Site, çerezleri kullanan Google Analytics çalıştırmaktadır. Toplam düzeyde, çerezler, internet 
sitesini geliştirmek ve iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için ziyaretçilerin görüntülenen sayfa sayısı, 
ziyaretçinin geldiği yer ve ziyaret sayısı da dahil olmak üzere ziyaretçilerin Site’yi nasıl kullandığı 
hakkında bilgi depolar. Çerezleri kabul etmezseniz, hiçbir bilgi saklanmaz. 
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5. Çerezler Nasıl Reddedilir? 

Bir ziyaretçi hakkında kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamak amacıyla çerez kullanmıyoruz. 
Ancak, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek, Site tarafından ayarlanan çerezleri reddetmeyi veya 
engellemeyi seçebilirsiniz – daha fazla ayrıntı için tarayıcınızdaki “Yardım işlevi” ne bakın. çerezlerin 
kullanılmasını istemiyorsanız çerezleri aktif olarak silmeniz veya engellemeniz gerekebilir. 


