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Sinop Üniversitesi’nin kurumsal ilkeleri arasında gizlilik ve güvenlik haklarınız öncelikli olarak yer 

almaktadır. Bu doğrultuda haklarınızın ve gizliliğinizin teminini sağlamak adına Üniversitemizce Çerez Politikası 

oluşturulmuştur. 

Bu Çerez Politikası, Sinop Üniversitesi tarafından yürütülen internet siteleri, mobil uygulamalar ve 

üçüncü parti programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar için geçerlidir. Tüm bu 

platformları kullanarak, çerezlerin bu Çerez Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. 

Çerez Politikası “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun” bir gereğidir. Üniversitemiz tarafından kişisel 

verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu 

inceleyebilirsiniz. 

1. Çerez (Cookie) Nedir? 

Çerez, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde sabit sürücüde veya tarayıcı klasöründe depolanan metin 

dosyasıdır. İnternet siteleri, kullanıcıların ilk bağlandıklarında oluşturdukları bu veri dosyalarını sonrasındaki 

bağlanmalarda okur ve daha verimli çalışma ile site dili gibi kullanıcı ayarlarını hızlı biçimde yükleme olanağını 

elde ederler. 

2. Çerezleri Neden Kullanırız? 

Çerez kullanım amaçlarımızdan başlıca olanları aşağıda ifade edilmiştir: 

 İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak amacıyla sizlere sunulan hizmetleri 

geliştirmek, 

 İnternet sitesini iyileştirmek ve İnternet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak, 

 İnternet sitesinin, kullanıcıların ve Üniversitemizin hukuki güvenliğinin sağlanması,  

 Ziyaretçiler için daha kişiselleştirilmiş ve daha ilgi çekici bir deneyim sunabilmek, 

 İnternet sitesi performansının arttırılabilmesi için kullanıcı istatistiklerinin toplanması ve kayıt edilmesi. 

3. Çerezler Hangi Süreyle Depolanmaktadır? 

Sinop Üniversitesi web sitesinde çerezleri kabul ederseniz çerezler 30 gün boyunca depolanacaktır. Eğer 

çerezleri reddederseniz 1 saat sonrasında tüm çerezler silinecektir. Çerezleri reddetmeniz durumu, Üniversitemiz 

web sitesinin bazı özelliklerini kullanamamanıza neden olabilir. 

4. Kullanılan Çerez Türleri 

Geçerlilik sürelerine göre Geçici Çerez ve Kalıcı Çerez olmak üzere iki çerez tipi bulunmaktadır. 

 
Geçici Çerezler 

 
İnternet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve sitede bulunduğunuz süre 
boyunca aktif olurlar. Bu çerezler internet sitesinden ayrıldığınızda silinirler. 

 
Kalıcı Çerezler 

 
İnternet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve bilgisayarınızda 
depolanırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi 
işlemler için kalıcı çerezler kullanılır.  

 

https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2021/12/6698-Sayili-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Kanunu.pdf
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5. Çerezler Gizli Bilgileri Tutabilir mi? 

Üniversitemiz, çerezler aracılığıyla kullanıcıların gizli bilgilerini saklamamaktadır. Çerezler sadece ziyaret 

geçmişinizle ilgili bilgileri içerir ve bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara erişmez. 

6. Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebiliriz? 

İnternet sitemizi kullanmaya devam ettiğiniz sürece cihazınıza çerezlerin yerleştirilmesini kabul 

etmektesiniz. Çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesini kabul etmiyorsanız, internet tarayıcınızın ayarlarını 

düzenlemeniz gerekmektedir. Cihazınızda bulunan çerezleri silebilir ve internet tarayıcınızı çerezleri 

engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. 

Çerezlerin devre dışı bırakılması, Üniversitemiz internet sitesindeki kullanıcı deneyiminizi olumsuz yönde 

etkileyebilir. Zorunlu olmayan çerezlerin aktif hale getirilmemesi durumunda, internet sitesini kullanmaya devam 

edebilirsiniz fakat internet sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabilir veya sınırlı bir kullanım imkanı ile 

karşılaşabilirsiniz. 

7. Çerezleri Hangi Tarayıcıda Nasıl Kapatabiliriz? 

 Chrome’da tarayıcı ayarlarınızda “Ayarlar/Gizlilik ve Güvenlik/Çerezler ve diğer site verileri/Tüm 

Çerezleri Engelle” seçeneğini kullanabilirsiniz. 

 Microsoft Edge kullanıcıları “Ayarlar ve Diğer Seçenekler/Ayarlar/Site İzinleri/Çerezler ve Site Verileri” 

öğesine giderek veya göz atma verilerini temizlerken “Site izinleri” öğesini seçerek istediğiniz 

zaman çerezleri kapatabilirsiniz. 

 Firefox kullanıcıları için “Uygulama Menüsünü Aç/Ayarlar/Gizlilik ve Güvenlik/Çerezler ve site 

verilerini yönet” seçeneğini kullanabilirsiniz. 

 Opera kullanıcıları için “Tercihler/Gelişmiş/Çerezler” seçeneğini kullanabilirsiniz. 

 Safari kullanıcıları için “Ayarlar/Safari/Tüm Çerezleri Engelle” seçeneğini kullanabilirsiniz. 

8. Diğer Hükümler 

 Yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Sinop 

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

 Sinop Üniversitesi Çerez Politikasında kullanıcılarına veya internet sitesi ziyaretçilerine bildirmeksizin 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 Kullanıcılar ve ziyaretçiler yukarıdaki hükümlerin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar 

olduklarını bilerek kabul ederler. 

9. Yürürlük 

 Bu politika Sinop Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

10. Yürütme 

Bu politika, Sinop Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 


