
 

 

ÇEREZ POLİ Tİ KASİ 
GENEL 
“okulevdebaslar.net” internet sayfası kullanımınızı en verimli hale getirebilmek ve kullanıcı 

deneyiminizi geliştirebilmek adına çeşitli çerezler kullanmaktayız. Söz konusu çerezler, ziyaret 

ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna yerleştirilen 

ve bilgi depolamak için kullanılan küçük veri dosyalarıdır. Diğer bir ifade ile çerezler bilgisayarlarda, 

telefonlarda ve diğer cihazlarda tanımlayıcıları ve diğer bilgileri toplamak ve tutmak için 

kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızda veya cihazınızda tuttuğumuz veriler, cihazınızla ilişkili 

tanımlayıcılar ve diğer yazılımlar gibi başka teknolojiler de benzer amaçlarla kullanılabilir. Bu 

politikada, bu teknolojilerin tümü "çerez" olarak anılacaktır. 

İnternet sitemiz haricinde üçüncü kişiler de, kendi sitelerinde ve/veya uygulamalarında, 

“okulevdebaslar.net” internet sitesi ile ilişkili olarak çerezler kullanabilir.  

UYGULAMA VE İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER 
Otantikasyon Çerezleri: Üyelerimizin internet sitemize, kullanıcı girişi yapma aşamasında, şifrelerini 

tekraren girmelerini önlemek amacıyla kullanılan çerezlerdir. BT üyeliği, Google Firebase 

Authentication ve Facebook Connect girişlerinde de benzer çerezler kullanılmaktadır.  

Reklam Çerezleri: Davranışsal ve hedef odaklı reklamların üyelerimize gösterilmesi amacıyla 

kullanılan çerezlerdir.  

Analitik Çerezler: Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama 

istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Uygulamanın kaç kere açıldığı, hangi saatlerde 

kullanıldığı, uygulama içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu gibi) 

Teknik Çerezler: İnternet sitemizin düzgün çalışmasının takibi amacıyla kullanılan çerezlerdir.  

Kişiselleştirme Çerezleri: Üye davranış ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş içerik ve deneyim sunmak 

amacıyla kullanılan çerezlerdir.  

ÇEREZLERİN YÖNETİLMESİ 
“okulevdebaslar.net” internet sayfasını kullanarak çerezlerin, bu Çerez Politikası ile uyumlu bir şekilde 

kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, 

tarayıcınızın ayarlarını düzenlemelisiniz. Ancak önemle belirtmek gerekir ki kullandığımız çerezleri 

devre dışı bırakmak, “okulevdebaslar.net” internet sayfasındaki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir. 

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, uygulamayı ve/veya internet sitesini 

kullanmaya devam edebilirsiniz fakat uygulamanın ve/veya internet sitesinin tüm işlevlerine 

erişemeyebilirsiniz veya sınırlı bir erişim imkânı ile karşılaşabilirsiniz. Uygulamadan ve/veya internet 

sitesinden tam anlamıyla faydalanmak için çerezlere izin vermenizi tavsiye ediyoruz.  

Çerez kullanımı noktasında cihaz ayarlarınızı yapabilmek adına safari tarayıcısı için telefonunuzun 

"Ayarlar" bölümünden "Safari" sekmesini seçtikten sonra yine telefonunuzun "Gizlilik ve Güvenlik" 

bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz. 



 

 

Daha detaylı bilgiyi aşağıdaki adreslerden edinebilirsiniz. 
* İlgili bağlantılara ait içerikler farklı dillerde olabilir. Bağlantılar ilgili uygulamaların destek belgelerine 

aittir. 

Cookies in Chrome 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr 

Cookies in Internet Explorer 

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

cookies#ie=ie-11 

Cookies in Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20a%C3%A7%C4%B1p%20kapatma 

Cookies in Opera Browser 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

Diğer tarayıcılar için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz. 
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