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Amaç

Bu politikanın amacı, üniversitemiz web sitelerinde gizlilik ve çerez kullanımı ilkelerini
belirlemektir
2.

Kapsam

Bu politika Üniversitemiz web sitesi ve web sitelerinden erişilen uygulama yazılımlarını
kapsar.
3.

Tanımlar

Cihaz: Kullanıcıların web sitelerine erişimi sağlayan bilgisayar, telefon, tablet gibi donanımı
Çerez: Çerezler, ziyaret edilen web siteleri tarafından web tarayıcılar aracılığıyla kullanıcı
cihazına veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
Kullanıcı: Niğde Ömer Halisdemir üniversitesine ait web sitelerine erişim sağlayan kişiyi
Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Web sitesi: Niğde Ömer Halisdemir üniversitesine ait alan adları ile tanımlanan ve yayınlanan
içerik ve uygulamalar ile bir arada bulunan web sayfalarının bir koleksiyonudur
Web tarayıcısı: Cihazların internet bağlantısını kullanarak, web sitelerini ziyaret edilmesine
imkân sağlayan web ara yüzüdür.
Veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
4. Uygulama
4.1

Gizlilik Politikamız

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Veri Sahiplerinin gizlilik ve güvenlik haklarını
önemsemektedir. Bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni
ve Politikalar, Üniversite web sitesinden (https://ohu.edu.tr/kvk/) yayınlanmaktadır.
4.2

Çerez Politikası

4.2.1 Çerez Nedir Neden Kullanılır
Çerezler web sitelerinin kullanımı sırasında kullanıcı deneyimini artırmak, kullanıcı
tercihlerine en uygun kişiselleştirilmiş içerikleri sunmak, sistem performanslarını takip etmek
ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır
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4.2.2. Web Sitelerimizde Kullanılan Çerez Türleri
Oturum Çerezleri (Session Cookies): Oturum çerezleri kullanıcıların web siteleri ziyaretleri
süresince kullanılan, web tarayıcısı/oturum kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu
tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı kullanım süresince sayfaların düzgün bir biçimde
çalışmasının teminini sağlamaktır.
Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kalıcı çerezler web sitelerinin işlevselliğini artırmak,
ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür
çerezler kullanıcı tercihlerini hatırlamak için kullanılır
4.2.4 Web Sitelerimizde Kullanılan Çerez Kategorileri
Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies): Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak web
sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin web sitesinde ziyaret ettiği
her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden
girmesi önlenir.
Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcıların tercihlerini farklı web
sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin,
kullanıcının seçmiş olduğunuz dil tercihinin hatırlanması.
Analitik Çerezler (Analytical Cookies) : Analitik çerezler ile web sitesini ziyaret edenlerin
sayıları, web sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, web sitesi ziyaret saatleri, gibi analitik
sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.
4.2.5 Çerezlerin Veri Sahipleri Tarafından Yönetimi ve Silinmesi
Genellikle web tarayıcıları, çerezlerin kullanımına doğrudan izin verilmiş şekilde
ayarlanmıştır. Veri sahipleri web tarayıcısı ayarları üzerinden çerezleri sınırlayabilir,
engelleyebilir, silebilir veya cihazına çerez gönderildiğinden uyarı alacak şekilde ayarlayabilir.
Farklı web tarayıcıları için, farklı yöntemler kullanılması gerekebilir, bu konuda detaylı bilgiyi
web tarayıcılarının “Yardım” bölümünden öğrenilebilir. Üniversitemiz web sitelerine farklı
cihazlar üzerinden erişiliyorsa, her bir cihaz için web tarayıcı “çerez ayarlarının” veri sahibi
tarafından tercihlerine uygun olarak düzenlemesi gerekmektedir.
4.2.6 Kullanıcı Anlaşması
Kullanıcılar Üniversite web sitelerimizi kullanmaya devam ederek, cihazına çerezlerin
yerleştirilmesini kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, çerezlerin cihazına yerleştirilmesini
istemiyorsa, web tarayıcısı ayarlarını tercihlerine göre düzenleyebilir. Kullanıcı, çerezleri
almamayı tercih etmesi halinde, web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi
sınırlı olabilir.
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