ÇEREZ (“COOKIE”) POLİTİKASI
Üçler Eğitim ve Bilgisayar Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra “ÜÇLER” olarak anılacaktır)
olarak, internet sitesi Kullanıcılarının, Üye İş Yerlerinin ve Ziyaretçilerinin internet sitesinden
en verimli şekilde faydalanabilmeleri, kullanabilmeleri ve internet sitesi kullanıcı deneyimlerini
geliştirebilmek için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun bir şekilde Cookie (Çerez) kullanmakta
olduğumuzu belirtmek isteriz. İşbu Çerez Politikasının amacı, tarafımızca işletilmekte olan
https://ucleronline.com internet sitesinin kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri tarafından ziyaret
edilmesi ile elde edilen çerezlerin türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları,
yönetilmesi ve silinmesi hakkında ilgili sizleri bilgilendirmektir.
Çerez kullanılmasının tercih edilmemesi halinde tarayıcınızın ayarlarından Cookie(Çerez)’leri
silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini
hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie (Çerez) ayarlarınızı değiştirmediğiniz ve/veya
aşağıda ekli tabloda yer alan çerez türleri kutucuklarını işaret kaldırılarak değiştirilmediği
sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.
Çerez Nedir?
Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil
cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir metin dosyasıdır.
Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve
hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak
vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki site üzerindeki kullanım ve ziyaret
alışkanlıklarınız, oturum bilgileriniz, geçmiş işlem ve gezinme bilgilerinize dair bilgiler içermekte
olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi
toplamamaktadır.
Çerezler Nasıl Toplanır?
Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara
özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim
kapatılabilmektedir.
ÜÇLER olarak, günlük dosyalar, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla
topladığımız çerezlerden oluşan kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına
uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla işlemekteyiz.
ÜÇLER çerezleri;
-

İlgili kullanıcı tarafından yapılan tercihleri hatırlamak ve ilgili kullanıcının internet sitesi
kullanımını kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım; ilgili kullanıcının parolasını
kaydeden ve internet sitesi oturumunun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her
ziyaretinde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve internet
sitesine daha sonraki ziyaretlerinde kendisini hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

-

İlgili kullanıcının, ÜÇLER tarafından işletilen internet sitesine nereden ve hangi
cihazlardan bağlandığı, internet sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediği ve ziyaretin
süresi gibi internet sitesini nasıl kullandığının tespiti de dahil olmak üzere; internet
sitesini nasıl kullandığını belirlemek için kullanır.
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-

İlgili kullanıcının ilgi alanlarına ve kendisine daha uygun içerik ve reklamları sunmak
için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır.

Çerez Çeşitleri
Kullanım Süresine Göre
ÜÇLER tarafından işletilen internet sitesinde kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve
kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, ilgili kullanıcı tarafından tarayıcı kapatıldığında
sona erer. Kalıcı çerez ise ilgili kullanıcının sabit diskinde uzun bir süre veya süresiz olarak
kalır.
Çerezin Sahibi veya Çerezi Yerleştiren Tarafa Göre
ÜÇLER tarafından işletilen internet sitesinde yerleştiren tarafa göre “ÜÇLER çerezleri (first
party cookie)” ve "üçüncü taraf (third party cookie) çerezler" kullanılmaktadır. ÜÇLER çerezleri,
ÜÇLER tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise işbirliği yaptığımız üçüncü taraf
firmalar tarafından yönetilmektedir.
Kullanım Amaçlarına Göre
ÜÇLER tarafından işletilen internet sitesinde kullanım amacına göre; teknik çerezler,
doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler
kullanılmaktadır. ÜÇLER bu çerezleri kullanarak; Kullanıcılarını birbirinden ayıran özellikleri
belirleyerek, tercih ve beğenilerine uygun kampanya ve reklam yapmak amacıyla Kullanıcıları
büyük gruplara ayırarak, ortalama harcama tutarı, yaş, cinsiyet, tercih edilen ürün kategorileri,
kullanım oranı gibi alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik istatistiksel çalışmalar yapmaktadır.
ÜÇLER çerezler yoluyla elde edilen bilgileri ilgili kullanıcılara ait diğer kişisel verilerle
eşleştirerek; kendilerine daha uygun içerikleri, kendilerine özel kampanya ve ürünleri sunar ve
daha önceden istemediğini belirttiği içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.
ÜÇLER çerezleri ayrıca; arama motorlarını, ÜÇLER tarafından işletilen internet sitesini ve/veya
ÜÇLER’in reklam verdiği diğer internet sitelerinin ilgili kullanıcılar tarafından ziyaret edildiğinde
ilgisini çekebileceğini düşündüğü reklamları kendilerine sunabilmek için “reklam teknolojisini”
devreye sokmak amacıyla kullanabilmektedir. Bu reklamlar sunulurken, ÜÇLER’in ilgili
kullanıcıyı tanıyabilmesi amacıyla tarayıcısına farklı bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.
ÜÇLER ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google
Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin internet sitesini nasıl
kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Söz konusu çerezler
ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler
Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google Analytics
kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret
edebilirsiniz: (https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect)
Bunun yanı sıra ÜÇLER ilgili kullanıcının ilgisini çekebilecek reklamları sosyal medya
platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla ilgili kullanıcıların kişisel
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verilerinden e-posta adresini bu platformlar ile paylaşılmaktadır (Örneğin, “Facebook” gibi). Eposta adresi, bu platformların sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır.
Sosyal medya platformları, e-posta adresini hashleyerek, yalnızca eşleştirme işlemi için
kullanmaktadır. E-posta adresi üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve
eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya
platformlarının sistemlerinden silinir.
Gizlilik Politikamız
Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir.
Bu
kapsamda,
kişisel
verilerin
korunmasına
dair
aydınlatma
https://ucleronline.com/pdf/Ucler_Aydinlatma_Metni.pdf ulaşabilirsiniz.

metnimize

Çerez Yönetimi
İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri
yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için internet
tarayıcısının çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek ve/veya ekli tabloda yer alan çerez
türleri kutucukları işaretlenerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkı
kullanılabilir.
Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini
tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.
İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden
“Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi
gerçekleştirin.
Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız.
“Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi
yapınız.
Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek
sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi
için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini
ziyaret
edebilirsiniz,
veya
"Privacy
Badger"
uygulamasını
kullanabilirsiniz
(https://www.eff.org/tr/privacybadger)
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ÜÇLER internet sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Cookie İsmi

Cookie Amacı

Cookie Süresi

Google Ads

Google Ads, çerezleri, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, size daha
alakalı reklamlar göstermek, bir sayfaya kaç ziyaretçi geldiğini belirlemek,
hizmetlerimize kaydolmanıza yardımcı olmak, verilerinizi korumak veya
reklam ayarlarınızı hatırlamak için kullanır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle
ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına
yardımcı olur. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz
dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda
saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı
değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi
faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla
kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer
verilerle eşleştirmeyecektir. Google Ads çerez kullanımı hakkında daha
fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
https://policies.google.com/privacy?hl=tr

Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri

Cookie Service Provider Cookie İsmi Cookie Amacı

Ucleronline.com

OgrenciId

Giriş yapıldıktan sonra
öğrenci bilgilerini ekrana
yansıtır ve gireceği sınavları
gösterir

Cookie Tipi

Cookie Süresi

Oturum Çerezleri Tarayıcı oturum
(Session Cookies) süresi boyunca
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