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TED ELAZIĞ KOLEJİ 

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI 

Şekerdağ Eğitim Ltd. Şti. (“TED Elazığ Koleji”) tarafından işletilen (“www.tedelazigkoleji.k12.tr/”) web 

sitesini ziyaret edenlerin (“Ziyaretçi”) kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“Kanun”) uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası 

(“Politika”) ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri 

belirlenmektedir.  

1. Çerez nedir? 

Ziyaret ettiğiniz web siteleri, bilgisayarınıza veya telefonunuza küçük bilgiler kaydedip, daha sonra aynı siteyi 

ziyaret ettiğinizde bu bilgileri okuyabilirler. Bu küçük bilgilerin kaydedildiği dosyalara çerez veya tanımlama 

bilgisi (İngilizcesi: cookie) denir. Çerezler genellikle internette gezinti deneyiminizi iyileştirmeye ve siteleri 

kişiselleştirmeye yarar. Örneğin bir siteye giriş yaparken “beni hatırla” seçeneğini işaretlerseniz o site, 

kullanıcı adınızı (veya özel bir kimlik numarasını) içeren bir çerezi tarayıcınıza kaydeder. Çerezleri yalnızca 

onları oluşturan site okuyabilir. Çerezin ne kadar süreyle saklanacağını da site belirler. 

2. Çerez Kullanımı 

İnternet sitemizden (www.tedelazigkoleji.k12.tr/) en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı 

deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Web sitemize giriş yaptığınız zaman sizlere, 

“Çerezleri Kabul Et” ve “Çerezleri Özelleştir” diye iki seçenek sunulmaktadır. “Çerezleri Kabul Et” 

seçeneğini seçtikten sonra Çerez'ler aktif olacaktır. “Çerezleri Özelleştir” seçeneğinde ise tarayıcı ayarlarına 

giderek Çerez’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Sonradan fikrinizi değiştirirseniz tarayıcınızın 

ayarlarından Cookie’leri her zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi 

kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece 

bu sitede Çerez'ler kullanılmaya devam edecektir. Çerez'lerin hangi amaçla kullanıldığı ve ne kadar süre 

depolandığı aşağıda belirtilmektedir. Sitemizde yer alan servislerin kullanımı için bizimle doğrudan veya 

dolaylı olarak bazı bilgi ve veriler paylaşmaktasınız. Bu bilgiler siteyi ziyaret ettiğinizde elde ettiğimiz 

bilgilerdir. (IP ve tarayıcı bilgileri, gezinti ve etkileşim içeriği, tarih ve bağlantı süresi gibi veriler). Bilgi ve 

verilerinizi saklama konusunda azami özeni göstermekteyiz. Web sitemiz üzerinden elde ettiğimiz 

sunucumuzda depolanan Cookie verileriniz 3. parti kişiler ile paylaşılmamaktadır. Sitede bulunan harici 

hizmetler (Türk Eğitim Derneği, Türk Eğitim Derneği üniversitesi, TEDMEM, Türk Eğitim Derneği İktisadi 

İşletmesi, K12Net, Eco-Schools, BTEC, International Baccalaureate, IGCSE, University of Cambridge, AP 

Students, Okul Bilgi Sistemi, Nova Scotia International Student Programı, 10.000 Genç Meşale Daha 

Aydınlık Türkiye vd. bağlantılar ve linkler) tarafından depolanan Cookie verileriniz ise harici hizmetlerin 

sorumluluğundadır. 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla TED 

Elazığ Koleji tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir: 

 TED Elazığ Koleji tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların 

yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi, 

 TED Elazığ Koleji tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli 

çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi, 

 TED Elazığ Koleji tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları 

ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması. 
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4. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı 

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları 

doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında 

aktarılabilmektedir. Web sitesi üzerinden elde ettiğimiz verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.  

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi 

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna 

depolanan küçük metin dosyalarıdır. 

6. Çerezleri Kullanım Amacı 

 İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri 

geliştirmek, 

 İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri 

sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, 

 İnternet Sitesinin, Sizin ve TED Elazığ Koleji’nin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak. 

7. Çerez Türleri 

Oturum Çerezleri 

(Session Cookies) 

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince 

kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı 

ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının 

teminini sağlamaktır. 

Kalıcı Çerezler 

(Persistent Cookies) 

Kalıcı çerezler web sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha 

hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür 

çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla 

cihazınızda depolanır. 

Teknik Çerezler 

(Technical Cookies) 

Teknik çerezler ile web sitesinin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin 

çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. 

Otantikasyon Çerezleri 

(Authentication Cookies) 

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları 

durumunda, ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, 

her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir. 

Flash Çerezleri 

(Flash Cookies) 

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için 

kullanılan çerez türleridir. 

Kişiselleştirme Çerezleri 

(Customization Cookies) 

Kullanıcıların dil gibi tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını 

ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.  

Analitik Çerezler 

(Analytical Cookies) 

Web sitesini ziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların tespiti, ziyaret 

saatleri, sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçları izleyen 

çerezlerdir. 

8. Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Çerez İsmi Çerez Amacı Çerez Tipi 
Veri Yaşam 

Döngüsü 
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_ga 

Bu çerez Google Analytics tarafından kullanılır. Ziyaretçi 

sayılarını, oturum sayılarını, kampanya verilerini 

hesaplamak ve sitenin analiz raporu için site kullanımını 

takip etmek için kullanılır. Çerezler bilgileri anonim olarak 

saklanırr ve benzersiz ziyaretçileri tanımlamak için 

oluşturulmuş bir sayı kullanır. Kişisel veri içermez. 

Performans 2 yıl 

_gat_gtag_UA_*** 
Google Analytics hesabı ile sitenin bağlantısı sağlamak için 

kullanılır. Kullanılara ait veri içermez. 
Performans 2 Yıl 

_gid 

Bu çerez Google Analytics tarafından kullanılır. Çerez, 

ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandıklarına dair 

bilgileri depolamak için kullanılır ve sitenin nasıl çalıştığı 

hakkında bir analitik raporu oluşturmaya yardımcı olur. 

Toplanan veriler ziyaretçilerin sayısı, geldikleri kaynak ve 

ziyaret edilen sayfaları gibi bilgileri, anonim olarak takip 

eder. Kişisel veri içermez. 

Performans 24 Saat 

9. Çerez Tercihlerini Kontrol Etme 

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. 

Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına 

sahiptir. Çerezlerin nasıl yönetileceğini ve silineceğini yol göstermek amacıyla tarayıcıların kullanım 

detaylarının bulunduğu açıklamaları aşağıdaki listede bulabilirsiniz.  

• Internet Explorer 

 Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın. 

 Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri'ne dokunun veya tıklayın. 

 Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için 

Ayarlar'ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya 

tıklayın. 

• Microsoft Edge 

 Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar 

bölümüne gelin. 

 Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen 

pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin. 

 Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz. 

• Google Chrome 

 Bilgisayarınızda Chrome'u açın. 

 Sağ üstte Diğer Ayarlar'ı tıklayın. 

 Altta Gelişmiş'i tıklayın. 

 "Gizlilik ve güvenlik"in altında İçerik ayarları'nı tıklayın. 

 Çerezler'i tıklayın. 

 "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi'nin adını arayın. 
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 Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın. 

• Mozilla Firefox 

 Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin. 

 Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin. 

 Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin. 

 Çerezleri göster... düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir. 

 Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler 

görüntülenecektir. 

 Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın. 

 Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını 

kapatın. 

• Safari 

 Safari > Tercihler'i seçin. 

 Gizlilik öğesini tıklayın. 

 Web Sitesi Verilerini tıklayın. 

 Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın. Ziyaret ettiğiniz web 

sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz. 

10. Veri Sahiplerinin Hakları 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak; 

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

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

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

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) Kanunun 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 

talep etme, 

haklarına sahipsiniz. 

Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. 

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi gazetede 

yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’inde belirtilen tarifedeki ücret 

alınabilir. 

Söz konusu taleplerinizi aşağıda sayılan yöntemlerden herhangi biri ile ve Veri Sorumlusuna “Başvuru Usul 

Ve Esasları Hakkında Tebliğ” de anılan başvuru usulüne uygun dilekçenizi veya 

https://www.tedelazigkoleji.k12.tr/ web sitemizde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak; 

1. Okulumuzun info@tedelazigkoleji.k12.tr ’ye posta adresine kayıtlı elektronik posta(KEP) adresinizden 

güvenli elektronik imza ile imzalayarak,  

2. Tarafınızdan K12 Sistemine kaydedilen size ait eposta adresini kullanmak suretiyle,  

3. TED Elazığ Koleji Hilalkent Mahallesi 407. Sokak No:23/1 ELAZIĞ adresine ıslak imzalı olarak şahsen 

veya noter kanalı ile gönderebilirsiniz. 

https://www.tedelazigkoleji.k12.tr/
mailto:info@tedelazigkoleji.k12.tr
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11. Politika’nın Yürürlüğü 

Bu Politika yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi 

halinde Politika’nın yürürlük tarihi revize edilir. 

Şekerdağ Eğitim Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha 

Politikası, Başvuru Formu için “https://www.tedelazigkoleji.k12.tr/” adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.tedelazigkoleji.k12.tr/

