GİZLİLİK POLİTİKASI
Gizliliğinizin sizin için önemli olduğunun farkındayım. www.aylinyegin.com sitesini incelerken
kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizin gizliliğini korumayı şahsen taahhüt ediyorum. Bu
Gizlilik Politikası, web sitesi dahilinde istenen bilgilerinizin nasıl koruduğu ve kullanıldığını
belirtmektedir. www.aylinyegin.com sitesine eriştiğinize, bu Gizlilik Politikasında açıklanan
şartları kabul etmiş sayılırsınız.
Ayrıca, www.aylinyegin.com sitesini gezmeniz ile ilgili genel kuralları ve web sitemin belirli
alanlarındaki belirli hizmetlere veya malzemelere eriştiğinizde geçerli olabilecek ek koşulları
anlamak için Kullanım Koşullarını okuyunuz. İşbu belgede yer alan “Ben”, “Benim” ifadeleri
şahsımı ve “Siz”, “Sizin”, “ziyaretçi” veya “kullanıcı” ifadeleri ise, www.aylinyegin.com
sitesine erişen, bu siteyi inceleyen kişileri tanımlamaktadır.

KİŞİSEL VE KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİLER
KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİLER NELERDİR? TOPLANMASI VE KULLANIMI
Kişisel olmayan bilgiler sizi tanımlayamayan bilgilerdir. Bilgi edinme amaçlı olarak
www.aylinyegin.com sitesini ziyaret ettiğinize, web tarayınızdan sizinle ilgili bazı kişisel
olmayan bilgiler alınabilir. Kişisel olmayan bilgiler sizi tanımlayamayacağı veya sizinle
ilişkilendirilemeyeceği için, kişisel olmayan bilgilerin toplanma ve kullanımları kısıtlamaya tabi
değildir.

KİŞİSEL BİLGİLER NELERDİR? TOPLANMASI VE KULLANIMI
Kişisel bilgiler, ad ve soyadınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz, telefon ve faks numaranız
gibi sizi kişisel olarak tanımlayan bilgilerdir.
Kişisel bilgileriniz, www.aylinyegin.com sitesi üzerinden bir form ya da mail ile başvuru
ilettiğinizde sizinle iletişim kurmak ya da e-bültene kaydınız talep ettiğinizde toplu mail
gönderimi ile bültenin iletilmesi için kullanılabilir. E-bülten aboneliği kaydınızın silinmesini
iletisim@aylinyegin.com adresine yazarak iptal ettirebilirsiniz. Tedarik edilen hizmetlerle ilgili
verilen geri bildirimler (site dahilinde “Danışan Yorumları” ile yer almaktadır.), kişilerin onayı
ile www.aylinyegin.com sitesi ve ilgili sosyal medya platformlarında paylaşılırken bazı kişisel
bilgilere onay alınarak yer verilmektedir.
Gerekli durumlarda bilgiler www.aylinyegin.com sitesi haklarını veya mülkiyetlerini korumak
veya kamu sağlığı, güvenliği amaçlı ya da yasal emirlere uymak için kullanılabilir.
Bununla birlikte, www.aylinyegin.com sitesinde toplanan kişisel bilgileriniz, izniniz olmadan
ilgisiz bir üçüncü tarafla paylaşılmaz, satılmaz ya da yayınlanmaz.
13 yaş altı çocuklardan bilerek herhangi bir kişisel bilgi (adı veya e-posta adresi vb.) talep
edilmez. Aksi bir durumu fark ettiğinizde lütfen iletisim@aylinyegin.com adresine yazarak
iletişime geçin.

ÇEREZLER, DESTEK TEKNOLOJİLER VE KİŞİSEL BİLGİLERİ TOPLAMA
Tüm internet siteleri gibi, www.aylinyegin.com sitesi de bilgileri toplamak için çerezler ve
ilgili teknolojiler kullanabilir. Çerez, web sayfası sunucusu tarafından sabit diskinize
yerleştirilen veri dosyasını ifade eder. Bu sayede www.aylinyegin.com sitesinin ziyaretçi
sayısı, sayfaların erişim yoğunluğu, sayfaların yükleme ya da ziyaretindeki olası teknik
sorunlar hakkında bilgi toplanır. Bu bilgiler, web sitesinin iyileştirilmesini desteklemek amaçlı
toplanmaktadır. Çerezler ayrıca, www.aylinyegin.com sitesine ilk erişiminizi takip eden
ziyaretlerinizde bilgilerinizin hatırlanmasına yardımcı olarak size zaman kazandırır. Çerezler,
herhangi bir program çalıştıramaz veya virüs bulaştıramaz. Dilerseniz web tarayıcınızda yer
alan çerez fonksiyonunu kapatarak www.aylinyegin.com da dahil olmak üzere web sitelerinin
çerez kullanımını engelleyebilirsiniz. Bununla birlikte, bu seçiminiz internet sitelerindeki bazı
bölümlerin düzgün çalışmalarını engelleyebilir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için
https://automattic.com/cookies/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
Destek teknoloji olan web beacon (web işaretçisi), genellikle çerezlerle birlikte sitelerin
ziyaretçi bilgilerini tutmak için kullanılır. İşareti talep eden web tarayıcısının türünü, işaretin
gönderildiği bilgisayarın IP adresi benzeri bilgilerin takibi ve toplanmasını sağlayan bir grafik
imgesidir.

ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN, WWW.AYLİNYEGİN.COM DAHİLİNDE ÇEREZ VE
BENZERİ WEB TEKNOLOJİLERİNİ KURMALARI
Üçüncü taraflar www.aylinyegin.com sitesi dahilinde çerez kullanabilir. Bu taraflar arasında
www.aylinyegin.com sitesindeki çerezleri takip ve analiz etmesi, ziyaretçilerden gelen
istatistiksel bilgileri toplaması, toplu mail gönderimi gibi site optimizasyonu ve talep eden
ziyaretçilerle bilgi paylaşımı amaçlı üçüncü taraflarla çereze ve benzeri web teknolojilerinin
kurulumu için sözleşme yapılabilir. E-posta iletişimi için toplanan tüm bilgiler sadece
www.aylinyegin.com sitesi sahibi tarafından veya adına kullanılır.
Üçüncü taraflara www.aylinyegin.com sitesi reklam yayın hakkı verilmesi site sahibinin
inisiyatifindedir. Bu durumda reklamlar üçüncü taraf tarafından sunulan bir çerez veya web
işaretçisi içerebilir. Bu Gizlilik Politikası, bu şekilde toplanan bilgilerin kullanımını kapsamaz.
www.aylinyegin.com sitesi sahibinin mülkiyetinde olmayan sitelerin sunduğu çerezlerin
kontrol edilebilir ve bağlayıcı olmamaları sebebiyle, daha fazla bilgi için ilgili üçüncü taraf
web sitesini incelemeniz gerekmektedir. Dilerseniz web tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek
bu çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz.

WWW.AYLİNYEGİN.COM DAHİLİNDEKİ HARİCİ BAĞLANTILAR
Bu site, kendi içeriği ile örtüşen veya içeriğine kaynak oluşturan farklı web sitelerini
ziyaretçileri ile paylaşmak üzere bağlantılar içermektedir. Ancak www.aylinyegin.com sitesi
söz konusu web sitelerinin içeriğinden, sunduğu çerezler ve diğer web teknolojilerinden
sorumlu değildir.

WWW.AYLİNYEGİN.COM SİTE İÇERİĞİ VE KULLANIM HAKKI
Bu site dahilinde yer alan tüm yazılı ve görsel içeriklerin yayın ve kullanım hakkı yalnızca site
sahibine aittir. Bu aidiyet kendisinin bu içerikleri paylaştığı tüm diğer sosyal medya
mecralarını da bağlar. Bu web sitesinden izinsiz olarak kopyalanan içeriklerin, orijinal hali ile
veya değiştirilerek paylaşımından kaynaklanacak her türlü durumun sorumluluğu
www.aylinyegin.com sitesinin sahibine ait değildir. Danismanlikakademisi.com tartışma
panosunda yayınlanan herhangi bir şeye katılmıyor veya doğru bulmuyor. Ayrıca, kamu
forumlarımızda ilanlarla ilgili diğer yayınlanmış politikalarımıza uymanız gerektiğini
unutmayın.

DEĞİŞİKLİKLER
İşbu Gizlilik Politikası, www.aylinyegin.com sitesinin sahibi tarafından yapılacak düzeltme ve
değişimlere açıktır. Yapılacak herhangi bir düzeltme veya değişiklik bu belgenin sonunda “ek”
olarak belirtilecektir.
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