
ÇEREZ POLİTİKASI 

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ 

sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. 

Okulumuz web sitesinde çerez (cookies) kullanımı mevcut olup, çerezlerin kullanım amacı web 

sitemizi ziyaret eden siz ziyaretçilerimizin ve web sitemize üye olan üyelerimizin, kullanıcı 

deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı 

reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi ve reklam portföyü 

sunma, ziyaretçiler ile üyelerimizin ve okulumuzun hukuki ve ticari güvenliğinin teminini 

sağlamak ve böylelikle siteden en verimli şekilde faydalanmasını sağlamak adınadır. 

Web sitemizde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar, ana kullanım amacına göre 

çerezler 5 temel grupta toplanmaktadır: 

 Oturum Çerezleri  : İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı 

tarafından girilen bilgilerin hatırlanmasına olanak sağlayan çerezler olup web tarayıcı 

kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar. Başta kullanıcının IP adresi dahil 

kullanıcının kişisel verilerini toplayabilirler. 

 Kalıcı Çerezler  : Bu çerezler tarayıcında saklanan ve sizin tarafınızdan 

silininceye kadar yahut son kullanım tarihine kadar geçerliliklerini koruyan çerezlerdir. 

 Zorunlu Çerezler  : İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, 

sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı 

mecburi olan çerezlerdir. 

 İşlevsel ve Analitik Çerezler :Tercihlerin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde 

kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde iyileştirilmesi vb. amaçlarla 

kullanılan ve siteyi kullanım şekliniz hakkında bilgi veren çerezlerdir. Nitelikleri gereği 

bu tür çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin görüntülenme dili tercihinizi 

kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.  

 Takip Çerezleri  :Bu tür çerezler, web sitemize ve üçüncü taraflara ait alan 

adlarını ziyaretiniz sırasında  oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler 

oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibi ve farklı alan 

adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler 

kullanıcıların tanınması ve profilinin oluşturulması, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin 

hedeflenmesi ve içeriğinin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Ancak bu 

çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin 

ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır. 

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek yahut silmek 

için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir.  Bu suretle tarayıcınıza daha önceden 

kaydedilmiş olan çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çoğu internet sağlayıcı: 

 Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme 

 Üçüncü taraf çerezleri engelleme 

 Belli sitelerden çerezleri engelleme 

 Tüm çerezleri engelleme 

 İnternet sağlayıcıyı kapattığınızda tüm çerezleri silme 

 

Çerezlerin okulumuz web sitesinde kullanıldığına ilişkin olarak, ziyaretçilerimizin web sitesine 

erişim sağlaması halinde sitenin alt kısmında “Web sitemizde size en iyi deneyimi 

sunabilmemiz için çerezleri (cookie) kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez 

kullanımını kabul etmiş bulunmaktasınız.” metninin yazılı olduğu Popup çıkmakta ve böylelikle 



çerez kullanımına ilişkin ziyaretçilerimizi bilgilendirmekteyiz. Bu metin kutusunu hür iradenizle 

kapatmanız halinde çerez kullanımı hakkında bilgi sahibi olduğunuz ve çerez kullanımını kabul 

ettiğiniz tarafımızca varsayılmaktadır. Her ne kadar bu hususta hür iradenizle çerez kullanımını 

kabul etmiş olsanız dahi internet sağlayıcınız aracılığı ile çerez kullanımından çıkma hakkınız  

her zaman mevcuttur. Ancak çerez kullanımının kaldırılması halinde web sitemizi düzgün 

görüntüleyemeyeceğinizi ayrıca belirtmek isteriz. 

 


