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İnternet Sitesi Veri Güvenliği, Gizliliği ve 

 Çerez Politikası Aydınlatma Metni 

  

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca, kişisel verilerinizin 

işlenmesine ilişkin veri sorumlusu “Neorama İş Merkezi, Yaşam Cad., Adalet Sok. No: 13A/72 

Söğütözü/ Ankara” adresinde bulunan, 0510068865 vergi numarası ile Maltepe/Ankara Vergi 

Dairesi’ne kayıtlı olan Muayenehane sahibi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dursun 

Alehan  tarafından hazırlanan eldeki İnternet Sitesi Veri Güvenliği, Gizliliği ve Çerez Politikası 

Aydınlatma Metninin amacı, www.dursunalehan.com.tr  internet sitesinin (Site) işletilmesi 

sırasında Site ziyaretçilerine (Veri Sahibi) çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin 

işlenmesine ilişkin olarak bilgi verilmesidir. 

 

 Çerez nedir? 

 

 İnternet sitelerimizi ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek, kolaylaştırmak, 

Sitenin doğru ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla Bilgi Teknolojileri dahilinde bazı 

teknolojilerden (çerezler-cookies) faydalanmak, kullanmak gerekmektedir. Çerezler, 

tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan tanımlama bilgileri olarak ifade 

edilebilir. Çerezler; kullanım ömrü, kullanım amacı, çerezin sahibi veya çerez yerleştiren tarafa 

göre çeşitli tasniflere tabi tutulur.  

 

 

 

 

 

Kullanım ömrüne göre 

çerezler 

Oturum Çerezi Sadece oturum sırasında geçici olarak 

depolanır ve en kısa sürede tarayıcınızı 

kapattıktan sonra kaldırılır.  

 

Kalıcı Çerezler Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı 

kapattıktan sonra bilgisayar/ mobil cihazda 

kalır ve web sitesine döndüğümüzde sizi 

tanımak için kullanılır. Kalıcı çerezlerin 

süreleri dolana kadar yeni bir çerez yüklenir, 

bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır  
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Kullanım amacına göre 

çerezler 

Zorunlu/Teknik Çerezler Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı 

oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web 

sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar. 

Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı 

kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil 

cihazınızda kalır ve web sitemize 

döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır.  

 

Analitik/Performans 

Çerezler 

İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı 

ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve 

ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. 

Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin 

işleyiş biçimini iyileştirerek performans 

arttırmak ve genel eğilim yönünü 

belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini 

sağlayabilecek verileri içermezler. Örneğin, 

gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok 

ziyaret edilen sayfaları gösterirler.  

 

İşlevsel/Fonksiyonel 

Çerezler 

Fonksiyonel çerezler, web sitesinde ziyareti 

kolaylaştırmak ve tarama deneyiminizi 

geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Tercih 

ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi 

belirli ayarları, hatırlamak için izin verir.  

 

Hedefleme/ Reklam 

Çerezleri 

Reklam ve kişiselleştirme çerezleri kendi 

kişisel çıkarları için bizim reklam ve web sitesi 

içeriği özelleştirmek için bizim web sitelerinin 

ziyaretçi tarama davranışı hakkında bilgi 

toplamak için kullanılır.  

 

 

 

Çerez sahibi veya çerez 

yerleştirene göre 

çerezler 

Birinci Parti Çerezler Ziyaretçisi olunan internet sitesi tarafından 

tanımlanan ve sadece bu site tarafından 

okunabilen çerezlerdir.  

 

Üçüncü parti Çerezler Ziyaretçisi olunan internet sitesi dışındaki 

organizasyonlarla tanımlanan ve tanımlandığı 

hizmete dair siteye raporlama yapılmasını 

sağlayan çerezlerdir.  

 

 

 

 Sitemizde Kullanılan Çerezler 

 

 Zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler  
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 Hiçbir hal ve şartta kimliğinizi tanımlayabilecek verileri toplamaz, saklamaz, işlemeye 

yol açmaz; bu nitelikleri nedeniyle kişisel olarak nitelendirilemez. Bilgisayarınıza zarar 

vermez, virüs barındırmaz. Ziyaretçiler tarafından sitenin nasıl kullanıldığını anlamayı sağlar, 

istatistik verileri toplar ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirilmesine yardımcı olur. 

Gelecekteki olası ziyaretlerde faaliyetleri hızlandırmayı sağlar. Site ara yüzlerinin ve 

özelliklerinin olması gerektiği gibi kullanılması açısından zorunludur.  

 

 Reklam çerezleri 

 

 Reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğini test ve analiz etmek amacıyla, kişiye bağlı 

temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek için gerekli hukuki bildirimlere bağlı taahhütleri 

alınmış olarak meşru menfaatler kapsamında kullanılabilmektedir.  

 

 Çerezlerin kullanımı veri sahipleri tarafından engellenebilir mi? 

 

 Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul etmek üzere önceden 

tanımlanmıştır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek şekilde veya kullanıcıyı cihaza çerez 

gönderildiğinde uyaracak şekilde ayarlanabilir. Çerezlerin yönetimi tarayıcıdan tarayıcıya 

değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım menüsüne 

bakın. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda Şirket internet sitesi, uygulama, platform 

ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu olabilecektir. 

 

 

 

 Muayenehanemiz; internet sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin IP adresi ve zaman 

damgası (ziyaret saati) verilerini 5651 sayılı kanun gereği kayıt altına almak zorundadır. Bu 

Adobe 

Analytics 

https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 

 

Google 

Adwords 

https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=tr 

 

Google 

Analytics 

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

 

Google 

Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr 

 

Internet 

Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-

043d-7c16-ede5947fc64d 

 

MozillaFirefox https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi 

 

Opera https://security.opera.com/ 

 

Safari https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac 

 

Microsoft 

Edge 

 

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies 

 

https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=tr
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi
https://security.opera.com/
https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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veriler kanundan kaynaklanan 2 yıl süre ile güvenli şekilde muhafaza edilmekte ve gereği 

halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. Bu nedenle bu verileriniz 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının ç ve f 

bentlerine dayanarak sınırlı olarak işlemektedir. 

 

İnternet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtımı için 

yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da 

kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) 

yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı 

(unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir. 

 

 Muayenehanemiz internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet 

sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik 

politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin veri sorumlusundan 

bağımsız olduğu ve veri sorumlusunun üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu 

olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, 

bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz. 

 

 Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya 

fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu 

aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. 

Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya 

kamuya açık herhangi bir mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son 

güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz. 

 

 Kişisel veri sahibinin hakları nelerdir? 

 

KVKK 11.  madde kapsamında kişisel veri sahibi olarak; 

 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerinin 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 verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 6698 sayılı 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 hakkınız bulunmaktadır.  
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 KVKK 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin 

taleplerinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle 

Muayenehanemize iletebilirsiniz. Başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usullerin açıklandığı 

başvuru bilgi metnini ve başvuru formunu tarafımızdan temin edebilirsiniz.  

 

 Kişisel veri sahibinin, haklara ilişkin talebini usule uygun olarak tarafımıza iletmesi 

durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi 

ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. 

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap 

verilmemesi hâllerinde; cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru 

tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette 

bulunabilirsiniz. 

 Yayım tarihi itibariyle güncel 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri 

uyarınca hazırlanan eldeki İnternet Sitesi Veri Güvenliği, Gizliliği ve Çerez Politikası 

Aydınlatma Metni bilgilerinize sunulur. 

 Saygılarımızla. 

 

Veri Sorumlusu 

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı 

Prof. Dr. Dursun Alehan 

 

 

 

 

  

 


