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KoçDigital Academy İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni 

 

Çerezler, pikseller, gifler gibi takip teknolojileri (“Çerezler”) web siteleri ya da mobil uygulamalar gibi çevrimiçi 

uygulamaları kullanımınız esnasında tablet, telefon ya da bilgisayarlarınız gibi cihazlarınıza yerleştirilen küçük 

dosyalardır. Çerezler sayesinde web sitelerimiz ve uygulamalarımıza ait sunucular size ait cihazları tanıyarak 

örneğin dil tercihlerinizi, kaydedilmiş kullanıcı adı ve şifrelerinizi veya alışveriş sepetinizde yer alan ürünlerin 

hatırlanmasını, site üzerindeki trafiğin yönetilmesini sağlar. Çerezler ayrıca web sitemizi ya da uygulamamızın 

ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz ederek yazılımlarımızı sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için 

geliştirebilmemize ve tercih etmeniz halinde, internet kullanımınız esnasında görüntülediğiniz reklamları 

kişiselleştirmemize yardımcı olur.  

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, https://kocdigitalacademy.com/uygulaması 

ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ve çevrimdışı mecralarımız 

(“Platform”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KoçDigital 

Çözümler Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; 

https://www.kocdigital.com/getmedia/198212e2-f1ea-4496-be28-6af34eb904a0/KocDigital-KVK-Islenmesi-

Politikasi-_2021-donusturuldu.pdf internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KoçDigital Çözümler Anonim 

Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.   

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi?  

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel 

veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  Platform üzerinde farklı amaçlarla çerezler 

kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken 

dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir. 

       

 Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler 

 

Aşağıda sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve 

uygulamamızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti 

çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.  

 

Zorunlu Çerezler 

 
Belli çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin 

sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine 

geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında 

gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 

doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 

olması” veri işleme şartına dayanmaktayız. 

 

 

 

 

https://kocdigitalacademy.com/
https://www.kocdigital.com/getmedia/198212e2-f1ea-4496-be28-6af34eb904a0/KocDigital-KVK-Islenmesi-Politikasi-_2021-donusturuldu.pdf
https://www.kocdigital.com/getmedia/198212e2-f1ea-4496-be28-6af34eb904a0/KocDigital-KVK-Islenmesi-Politikasi-_2021-donusturuldu.pdf
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Çerez İsmi Sağlayıcı Çerez Amacı Çerez Tipi Süresi 

cookiesession1 

The FortiWeb Web 
Application 
Firewall 

Güvenlik amaçlı 
çalışan cookie'dir. Gerekli 1 yıl 

cookieUsingAlert Craft CMS 

Craft CMS'in 
kullanıcılara 
gösterdiği 
bilgilendirme 
mesajlarının 
(örnekler: form 
submit sonrası) 
tekrar çıkıp 
çıkmayacağını 
belirleyen 
cookie'dir. Gerekli 1 ay 

 
Çerezlerin Kullanımının Kontrol Edilmesi 

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. 

Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı 

çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini 

hatırlatmak isteriz. 

 

Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki 

gibidir:   

 Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini 

kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı 

ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş 

olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını 

engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre 

bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.  

 Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya 

https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, 

ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.  

 Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.  

 Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.  

 Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online 

Choices üzerinden yönetilebilir.  

 Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.  

 Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.  

 

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 

AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-

on-browser 

Google Adwords  https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en  

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

https://www.aboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.google.com/settings/ads/
http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz
http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz
http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
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Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

 

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

KoçDigital olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların 

gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun 

şekilde https://www.kocdigital.com/getmedia/198212e2-f1ea-4496-be28-6af34eb904a0/KocDigital-KVK-

Islenmesi-Politikasi-_2021-donusturuldu.pdf  tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel 

kişilere paylaşabiliriz. 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla 

elektronik ortamda çerezler yoluyla toplanmaktadır.  

 

 

 

 

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

  

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme,  

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme.  

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.kocdigital.com/getmedia/16a1c9f0-3e3e-

45d8-8e53-e0faee76c686/Veri_Sahibi_Basvuru_Formu_KocDigital_2019.pdf adresinden ulaşabileceğiniz İlgili 

Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 

otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
https://www.kocdigital.com/getmedia/198212e2-f1ea-4496-be28-6af34eb904a0/KocDigital-KVK-Islenmesi-Politikasi-_2021-donusturuldu.pdf
https://www.kocdigital.com/getmedia/198212e2-f1ea-4496-be28-6af34eb904a0/KocDigital-KVK-Islenmesi-Politikasi-_2021-donusturuldu.pdf
https://www.kocdigital.com/getmedia/16a1c9f0-3e3e-45d8-8e53-e0faee76c686/Veri_Sahibi_Basvuru_Formu_KocDigital_2019.pdf
https://www.kocdigital.com/getmedia/16a1c9f0-3e3e-45d8-8e53-e0faee76c686/Veri_Sahibi_Basvuru_Formu_KocDigital_2019.pdf
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halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep 

edilebilecektir. 

 

 

 

 

 

Son güncelleme tarihi: 01.06.22 

 

 

 


	Zorunlu Çerezler

