ÇEREZ POLİTİKASI
Son Güncelleme: 31.12.2021
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ olarak kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermekteyiz.
Web sitemizi ziyaretleriniz sırasında sunulan hizmetler ve deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden
(Cookie) faydalanmaktayız. “www.sakarya.bel.tr” İnternet sitesi ziyaretçilerinin verisini işlerken 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun
şekilde gerçekleştirilmektedir.

Çerez (Cookie) Nedir?
Kişilerin kullanmakta olduğu internet tarayıcısı ile internet ağ sunucusu tarafından kullanıcıların
cihazlarına (bilgisayar, cep telefonu, tabletine vb.) gönderilen belirli verilerin kaydedilmesi ve
toplanmasını sağlayan küçük veri dosyalarına çerez (Cookie) denilmektedir.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler
Çerezler, kullanım amaçları, saklanma süreleri ve kaynaklarına göre sınıflandırılıp,
tanımlanabilirler.
Kullanım amaçlarına göre;


Zorunlu Çerezler, güvenliği iyileştirme, aramaları kaydetme, oturum açma veya benzer temel
işlevlerin kullanılmasına imkân tanır ve pazarlama faaliyetleri amacıyla kullanılmazlar.



İşlevsel Çerezler, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların geçmiş kullanım tercihlerine dayalı
olarak site içeriğini onlar için bireyselleştirmeyi sağlar.



Performans Çerezleri, Kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla, sitenin ne şekilde ne kadar
süre kullanıldığı gibi bilgileri toplar.



Reklam Çerezleri, kullanıcıların ilgi alanlarına göre ve onlara uygun içerikler ile reklamları
sunmak (“hedeflenmiş reklam/tanıtım” veya “davranışsal reklamcılık”) amacıyla kullanılır.

Saklanma sürelerine göre;


Oturum çerezleri, internet sitesi kullanımı sırasında geçerli olup web tarayıcı kapatılıncaya
kadar geçerliliklerini korurlar, kapatılınca da silinen çerezleri ifade etmektedir.



Kalıcı çerezler, tarayıcıda saklanan ve kullanıcı tarafından silininceye dek veya son kullanım
tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezleri ifade etmektedir.

Kaynaklarına göre;


Birinci taraf çerezleri: Doğrudan internet sitesi tarafından ziyaretçilerin cihazlarına yerleştirilir.
Birinci taraf çerezleri gezmekte bulunulan internet sitesi tarafından tanımlanır ve sadece bu
site tarafından okunabilirler.



Üçüncü taraf çerezleri: Üçüncü taraf çerezleri farklı hizmetler için kullanılan diğer
organizasyonlar tarafından tanımlanır. Örneğin, faydalanmakta olduğumuz harici veri analiz
hizmetleri ve bu hizmeti sunan tedarikçiler, neyin popüler olup neyin olmadığını raporlamak
üzere bizim adımıza çerezleri tanımlarlar.

İnternet Sitemizde Çerez Kullanılmasının Başlıca Amaçları
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İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri
geliştirmek.
İnternet sitesini iyileştirmek, yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre
kişiselleştirmek.

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan
vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler
ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını
saklı tutarız. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz. Çerez kullanılmasını tercih
etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz.

Kullanıcının Verilere Erişim Hakkı ve Talepleri
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;


Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.



Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.



Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme.



Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.



Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme.



İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme.



İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.



İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.



Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.

Haklarına sahiptirler.

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilmesi
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.
Adobe Analytics
Google Adwords
Google Analytics
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Safari:

http://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez%20Yönetimi
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
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