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AYJET WEB SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI 
 

Kişisel Bilgi Kullanımı 

Bizlere e-mail yoluyla ya da online form doldurup gönüllü olarak bilgi sunmadığınız takdirde herhangi 

bir kişisel bilgi toplamamaktayız. Bilgi topladığımız anda aksi belirtilmedikçe, toplanan bu kişisel bilgiler 
ilintisi olmayan üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. Kullanıcı kişisel bir bilgi girdiğinde sadece bilgi 
toplanılan anda belirtilen amaç doğrultusunda kullanılacaktır. 

 
İzin 

Kişisel bilginin kullanımı veya ifşa edilmesi gibi bir durumda izin gerektiğinde, kurumumuz yetkili kişiden 

izin isteyecektir. Bu kişisel bilginin öğrenciye ait olması durumunda öğrenciden veya velisinden izin 
istenilecektir. Öğrenci izni kişisel bilginin kullanımı ya da ifşası için görüş oluşturma niteliğindedir. 

 
Çerezler 

Çerez, ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır. Bu, web 

sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (takvim ayarları, ziyaret ettiğiniz siteler gibi) hatırlamanıza yardımcı 
olur. ‘Oturum açıldı’ durumunda tutarak size bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir. Sitemiz 

üzerindeyken çerez kullanımı hiçbir şekilde kişisel bilgilerinizle bağlantılı değildir. Web 
tarayıcıları size çerezleri reddetmek, bazı çerezleri kabul etmek veya daha önceden kabul edilen 
çerezleri silmek gibi ayarlarda değişiklik yapmanıza olanak tanır. Yani bu durum sizin kendi tarayıcınızda 

yapacağınız tercihle alakalı bir durum olmakla beraber sizin insiyatifinizdedir. 
 
Log Dosyaları 

Çoğu standart web site sunucularında olduğu gibi, bizim sitemizde de sitemize ne kadar erişildiğini ve 
sitemizin ne kadar kullanıldığını ölçmek adına Google Analytics gibi istatistik araçları kullanılmaktadır. IP 

adresi, ziyaretçilerin coğrafi konumu (ülke, şehir gibi), tarayıcı türü, internet hizmet sunucusu, bahsi 
geçen sayfalar, çıkış sayfaları, platform türü, tarih/zaman aralığı, sayfalarda geçirilen süre ve arama 
motorları üzerinden sitemize ulaşmak için kullanılan anahtar kelimeler bu bağlamda analiz edilen bilgiler 

arasındadır. Bu bilgi anonimdir ve doğrudan kişisel kullanıcılarla bağdaştırılamaz. Bu bilgileri 
sitemizin çok ve az ziyaret edilen alanlarını tespit etmek, sitenin problemli alanlarını saptamak, 

ziyaretçilerimizin demografik trendlerini analiz etmek ve web sitemizi insanların bulmasını ve 
kolaylaştırmasını sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda kullanabiliriz. 
 

Google Analytics (Google Analiz) 

Bu web site ziyaretçilerimizin siteyle ne şekilde meşgul olduklarını görmek için Google Analytics 
araçlarını kullanmaktadır. Web tarayıcınız otomatik olarak Google’a birtakım bilgilerinizi gönderir. Bu 

bilgiler ziyaret ettiğiniz web adresi sayfası veya IP adresi gibi bilgileri içerir. Google tarayıcınız için 
çerezler ayarlayabilir veya mevcut çerezleri okuyabilir. Web sitemizdeyken Google’ın verileri nasıl 

kullandığıyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz www.google.com/policies/privacy/partners/ 
adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 

Linkler 

Bu web site diğer sitelere bazı linklerle yönlendirme yapabilir. Bu tarz sitelerin güvenlik 

uygulamalarından sorumlu olmadığımızı bildirmek isteriz. Kullanıcılarımızı web sitemizden ayrılırken 
dikkatli olmalarını ve kişisel bilgi toplayan her sitenin gizlilik sözleşmelerini okumalarını öneririz. Bu 
gizlilik sözleşmesi sadece bu web siteden toplanan bilgiler için geçerlidir. 

http://www.google.com/policies/privacy/partners/
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
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Gizlilik 

Bu web site kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini korumak adına gerekli önemleri almaktadır. Kullanıcılar 

online formlar dışında siteye herhangi bir girdi yapamamaktadır. 
 

Güvenilir Olmayan İletişim Şekilleri 

Tartışma forumlarına yapılan gönderiler, tartışma panoları, bloglara yapılan yorumları ve Mezun Öğrenci 
Notları diğer kullanıcılar tarafından görülebilir. Bu alanlar şifre ile korunan alanlar değilse, herkes 

tarafından görülebilir. Lütfen bu gibi alanlarda, kişisel bilgi paylaşırken dikkatli olunuz. 
 
İletişim Bilgileri 

Gizlilik politikamızla ilgili soru veya önerileriniz olursa, lütfen bizimle iletişime aşağıda belirtilen 
kanallardan geçiniz. 
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