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Sultan Kılıçarslan Eğitim Kurumları Yayıncılık Taşımacılık Gıda Tekstil İnşaat Tic. Ltd. 
Şti. olarak sahip olduğumuz https://www.selcuklukoleji.com/ adresli web sitemizde, çeşitli 
gerekliliklerle, ziyaretçilerin gizlilik ve kişisel verilerinin korunmasına dair hakları 
gözetilerek bazı kişisel verileri işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız.

Web sitesi ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza, hangi tür çerezlerin hangi koşullarda 
kullanıldığını ve çerezlerle ilgili haklarını/imkanlarını açıklamak için de bu çerez kullanım 
politikası hazırlanmıştır. (Ayrıca gerek web sitesi üzerinden, gerekse başkaca kanallarla 
temin edilen ve işlenen kişisel verilerle ilgili olarak, kurumumuzun kişisel verilerle ilgili 
tutumunu görebilmek için KVKK Aydınlatma Metnini ve Kişisel Veri Saklama ve İmha 
Politikasını incelemenizi tavsiye ederiz.)

Selçuklu Koleji Çerez Politikası, web sitesine hangi teknolojilerle, hangi yöntemlerle ve ne 
şekilde bağlandığınızla ilgili olmaksızın uygulanmaktadır. Bu nedenle politikayı dikkatle 
okuyup ileride inceleyebilmeniz açısından bir kopyasını almanızı tavsiye ederiz. 

Genel olarak “çerez” (cookie) bir internet hizmet sunucusu tarafından tarayıcılar 
aracılığıyla kullanıcının bilgisayarına veya sunucuna gönderilen ve burada saklanan 
bilgilere verilen addır.

Kurumumuz tarafından kullanılan çerezler cihazınıza zarar vermez ve virüs içermez. 
Kurumumuzun web sitesinde “kalıcı çerezler” ve “geçici çerezler” olmak üzere iki (ana) 
tür çerez oluşturulmaktadır.

Kalıcı çerezler, web sitesini ilk ziyarette oluşturulur. Bu tür, “kullanım ömrü”, yani 
geçerlilik süresi boyunca veya kullanıcı tarafından silinene kadar cihazda kalır. Bu çerezler 
web sitesinin, bu cihazdan her ziyarette tekrar etkinleşirler.

Geçici çerezler ise “oturum çerezleri” olarak da adlandırılır ve sadece o oturuma 
mahsustur. İnternet tarayıcısı açıldığında başlamakta olup, tarayıcı kapatıldığında 
sonlanmaktadır. Tarayıcının kapatılmasıyla tüm geçici çerezler de silinmektedir.

Sitemizde kullanılan çerezleri detaylı ifade etmek gerekirse; 

Otantikasyon Çerezleri: Üyelerimizin her sayfada şifrelerini yeniden girmemeleri için 
kullanılan çerezlerdir. 

Reklam Çerezleri: Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi 
amacıyla kullanılan çerezlerdir. 

http://tekdenegitimkurumlari.com/


Flash Çerezleri: İnternet sitesinde yer alan görüntü  veya ses içeriklerini etkinleştirmek için 

kullanılan çerezlerdir.  

Analitik Çerezler: Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve 

uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir.  

Teknik Çerezler: İnternet sitesinin düzgün çalışmasının takibi amacıyla kullanılan 

çerezlerdir. 

Kişiselleştirme Çerezleri: Kullanıcı davranış ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş içerik ve 

deneyim sunmak amacıyla kullanılan çerezlerdir. 

Çerezler, kullanıcının söz konusu siteye kaç kere girdiği, ziyaret tarihi, saati, izlenen sayfalar, 

geçirilen süre, bu web sitesinden önce ziyaret edilen siteler de dahil olmak üzere çeşitli 

bilgiler içerebilmektedir. 

Bu bilgiler, kullanıcı söz konusu internet sitesine geri döndüğünde kullanılabilmektedir. 

Çerezler sayesinde kullanıcının siteyi nasıl ziyaret ettiği izlenebilmektedir. Çerezler 

aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, site ziyaretçisinin hangi tarayıcıyı kullandığı 

belirlenebilmekte, bazı özel hizmetler sunulabilmektedir. Bu kapsamda ziyaretçinin 

ilgilenebileceği ürünlere ilişkin reklamlar, tanıtımlar gösterilebilmektedir.  

Kurumumuza ait internet sitesinde çerez kullanılmasının temel amaçları şöyle özetlenebilir: 

 İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sunulan hizmetleri 

geliştirmek, 

 İnternet sitesini iyileştirmek başta olmak üzere internet sitesi üzerinden yeni özellikler 

sunmak ve sunulan özellikleri kullanıcıların tercihlerine göre kişiselleştirmek, 

 İnternet sitesinin, kurumumuzun ve kullanıcıların hukuki ve ticari güvenliğinin teminini 

sağlamak. 

İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri engelleyebilirsiniz. Aynı şekilde çerez 

gönderilip gönderilmediğini öğrenebilir, çerezler arasında seçimler yapılabilir, geçmişte 

gönderilen çerezler -üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla- silinebilir. 

Ancak çerezlerin devre dışı bırakılması halinde siteden tam olarak faydalanılması mümkün 

olmayacaktır. Bu hususu bilgilerinize sunuyoruz ve tercihi sizlere bırakıyoruz. 

Çeşitli tarayıcılara göre ayarlama işlemlerinin yapılabileceği linkler aşağıda verilmiştir.  

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-

computer 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer


Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies 

Safari: https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies  

Kullandığınız tarayıcının çerez ayarlarını değiştirmediğiniz ve web sitesinde gezindiğiniz 

sürece kurumumuza ait web sitesindeki çerez kullanımı hakkında bilgilendiğiniz ve çerez 

politikasını kabul ettiğiniz varsayılacaktır. 

Metnin okunabilirliğini temin etmek amacıyla verilen bilgiler minimumda tutulmaya 

çalışılmıştır. Çerezler hakkında daha fazla bilgiye https://www.esb.org.tr/cerez-bellek 

adresinden ulaşabilirsiniz. 

Çerez politikası veya genel veri saklama politikasıyla ilgili olarak tüm soru, görüş veya 

şikayetlerinizle ilgili bizimle her türlü yollarla iletişime geçebilirsiniz. 

 

WEB SAYFASI VE SOSYAL EKLENTİLER ARASINDAKİ BAĞLANTI 

Kurumumuza ait web sayfası ile “Instagram” “Facebook”, “Google+”, “YouTube”, “Twitter”, 

“Pinterest” “Googlemaps” ve “Linkedin” gibi sosyal ağlar arasında kısmi bağlantı vardır. 

Ancak bu sosyal ağlardan gelen eklentiler web sitesinde doğrudan kullanılmamaktadır. Bu 

kapsamda kurumumuza ait web sitesi ziyaret edildiğinde hiçbir bilgi otomatik olarak sosyal 

ağlara gönderilmemektedir.  

Bunun yerine ilgili sekmeye tıkladığınızda ve izin verdiğinizde internet tarayıcınız belirtilen 

sosyal ağın sunucularına bağlanmaktadır. Bu suretle internet tarayıcınızın, sosyal ağın 

sunucularıyla iletişim kurmasına ve bu ağa ait kullanıcı verisini operatöre göndermesine rıza 

göstermiş olursunuz. Sosyal ağların topladığı verilerin türü ve kapsamı üzerinde 

kurumumuzun herhangi bir inisiyatifi bulunmamaktadır. Sosyal ağların veri politikaları 

konusunda bu mecraların aydınlatmaları incelenmelidir. 

Çerez politikası, sosyal ağ bağlantıları ve genel veri saklama politikasıyla ilgili olarak tüm 

soru, görüş veya şikayetlerinizle ilgili bizimle her türlü yollarla iletişime geçebilirsiniz. 

https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
https://www.esb.org.tr/cerez-bellek

