ÇEREZ POLİTİKAMIZ
İşbu çerez politikasının amacı, tarafımızca yönetilmekte olan “İzmir Büyükşehir
Belediyesi,………………” internet sitesinin (………. Mobil uygulama varsa)yönetilmesi sırasında site
kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen
verilerin işlenmesine ilişkin sizleri bilgilendirmektir. Sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri
kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi anlatacağız.
1. Çerez Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı
telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler,
ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi
aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin
siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.
2. Neden Çerezleri Kullanıyoruz?
İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:




İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri
geliştirmek,
İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan
özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

3. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri?
Sitemizde 3 adet çerez türü kullanılmaktadır. Kullandığımız çerez türleri;
3.1. Zorunlu Çerezler
Web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut
oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu
çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı
doğrultusunda kullanılmaz.
3.2. Analitik Çerezler Bu çerezler ziyaretçilerin web sitesiyle nasıl etkileşime girdiğini anlamak
için kullanılır. Analitik çerezler; internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap
verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında
verileri içeren çerezlerdir. (Örnek: Hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların
daha çok görüntülendiğini, ziyaretçi sayısını vb. veriler içerir.) Bu nitelikte kullanılan çerezler bilgiyi
anonim olarak depolar.
3.3 Reklam Çerezleri
Bu çerezler bize ilgi alanlarınıza göre reklam gösterilmesini sağlayan araçlardandır. Site kullanımında
kullanıcının hangi sayfalara, hangi içerikleri daha nelere daha fazla kullandığını (Örnek: Etkinlikler
menüsünde en çok zaman geçirdiğiniz kategoriler) gösteren çerezler olarak kaydedilir. Kaydedilen
bu çerezler ilgi alanlarınıza göre size reklam gösterilmesini sağlar.
4. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Bilgileri?
Sitemizde kullanılan çerez bilgileri ve kullanım süreleri aşağıda ki tabloda detaylı bir şekilde
listelenmiştir.
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5. Çerezleri nasıl yönetebilir ve silebilirsiniz?
Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz
gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik
göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için
hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır;










Internet Explorer
- Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
- Araçlar düğmesine ve İnternet seçeneklerine dokunun veya tıklayın.
- Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek
için ayarların altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine
dokunun veya tıklayın.
Microsoft Edge
- Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve
Ayarlar bölümüne gelin.
- Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen
pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
- Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine
başlayabilirsiniz
Google Chrome
- Bilgisayarınızda Chrome'u açın.
- Sağ üstte Diğer Ayarları tıklayın.
- Altta Gelişmiş'i tıklayın.
- "Gizlilik ve güvenlik"in altında İçerik ayarları'nı tıklayın.
- Çerezler'i tıklayın.
- "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi'nin adını arayın.
- Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın
Mozilla Firefox
- Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin.
- Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
- Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
- Çerezleri göster... düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
- Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen
çerezler görüntülenecektir.
- Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
- Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences
sayfasını kapatın
Safari
- Safari > Tercihler'i seçin.
- Gizlilik öğesini tıklayın.
- Web Sitesi Verilerini tıklayın.
- Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın.

