
KAŞ BELEDİYESİ – Çerez Politikası 

Bu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır.); KAŞ BELEDİYESİ 
(kısaca “BELEDİYE” olarak anılacaktır.) tarafından yürütülen internet siteleri 
ve mobil platformlar, üçüncü parti programlar veya internet siteleri 
üzerinden erişilen, kullanılan platformlar için geçerlidir. 

Amaç unsuru: Çerez bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, 
kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize 
edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici 
ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak 
amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri 
parçacıklarıdır. 

Çerez Türleri: Çerezler farklı sınıflandırma türlerine göre farklı türlerde 
görünebilirler. Oturum çerezleri olarak adlandırılan çerezler internet 
sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder. 
Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde 
çerezlerdir. 

Zorunlu çerezler internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve 
kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. 
Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler. 

İşlevsel ve Analitik çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin 
şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde 
optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri 
içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi 
içerebilir. 

Ticari çerezler ise ilgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda 
hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha 
gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi 
artırmaya yarar. 

Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin 
arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı 
ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan 
kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir. 



Çerez İzinleri: BELEDİYE internet siteleri/mobil internet sitelerini kullanarak 
çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş 
olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek 
istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz 
durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi 
çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında 
aksaklıklara neden olabilir. 

Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme BELEDİYE internet siteleri/mobil 
internet sitelerine yapılacak ilk ziyarette açılır pencere ile verilecektir. Bu 
pencereyi kapattığınızda kabul etmiş sayılacaksınız. Yukarıdaki çerez türleri 
başlığındaki son paragrafta ifade edildiği şekilde çerez kullanımından 
çıkma yapılabilmektedir. 

Çerez Yönetimi: Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez 
verilerini temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre 
değişmektedir. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili 
ayarların yerini bulabilirsiniz. 

BELEDİYE; işbu Politika ’ da kullanıcılarına veya internet sitesi ziyaretçilerine 
bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 


