ÇEREZ POLİTİKASI
Bu Çerez Politikası, Arnavutköy Belediyesi tarafından yürütülen internet siteleri ile mobil
uygulamalar, üçüncü parti programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan
platformlar
(kısaca
“Platform”
olarak
anılacak)
için
geçerlidir.
Arnavutköy Belediyesi olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz
şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla Platformlarımızı kullanan kişilerin gizliliğini
korumak için çalışıyoruz. Bu nedenle hizmetlerimizden eksiksiz ve güvenli şekilde
faydalanmaları amacıyla ziyaretçilere kişisel içerik göstermek, site içinde analitik faaliyetler
gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler
kullanılmaktadır.
İş bu Çerez Politikası “Kişisel Verilerin Korunması Politikasının” ayrılmaz bir parçasıdır.
Arnavutköy Belediyesi bu Çerez Politikasını hangi çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların
bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Arnavutköy
Belediyesi tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için
“Arnavutköy Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması Politikasının” incelemenizi tavsiye
ederiz.
Çerez (Cookie) Nedir?
Çerez (Cookie), internet sitelerinin ziyaretçilerinin bilgisayar veya mobil cihazlarına
bıraktıkları küçük boyutlu veri dosyalarına verilen isimdir. İnternet siteleri, kullanıcıların ilk
bağlandıklarında oluşturdukları bu veri dosyalarını sonraki bağlanışlarında okuyarak, daha
verimli çalışma ve site dili gibi kullanıcı ayarlarını hızlı biçimde yükleme olanaklarına
kavuşurlar.
Çerez Türleri Nelerdir?
Çerezler, geçerlilik sürelerine geçici ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılır. Geçici çerezler,
kullanıcıların internet sitesini ziyaretleri sırasında oluşan, bu ziyaret boyunca kullanıcının
tercihlerini depolayan ve ziyaret sona erip kullanıcı siteden ayrıldığında otomatik olarak
silinen veri dosyalarıdır. Kalıcı çerezler ise, kullanıcı ziyareti sonlanmasına rağmen silinmez
ve kullanıcının cihazında bu iş için ayrılmış klasörde geçerlilik süresi bitene kadar yaşamaya
devam eder. Bu veri dosyasında depolanan kullanıcı tercihleri, kullanıcının bir sonraki
bağlanışında hızlı biçimde bu dosyadan okunarak yüklenir ve kullanıcının daha hızlı ve
verimli bir internet sitesi deneyimi alması sağlanır.
Arnavutköy Belediyesi internet siteleri ve mobil uygulamalarında, aşağıda sıralanmış
amaçlarla hem geçici hem de kalıcı çerezler kullanılabilmektedir:


Site güvenlik yönetiminin sağlanması



Site veya uygulamanın fonksiyonlarının öngörüldüğü şekilde işleyebilmesi



Site veya uygulamanın performansının izlenmesi ve yüksek seviyede tutulması



Kullanıcı tercihlerinin hatırlanarak kullanıcıya zaman kazandırılması
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Sitede kullanılan Arnavutköy Belediyesi ve üçüncü taraf reklamlarının etkinliğinin
ölçülmesi.

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler;
• Platformlarımızın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek,
• Platformlarımızdaki kullanıcı deneyiminin ve tercihlerinin, sonraki ziyaretlerini,
kişiselleştirebilme amacıyla kaydetmek,
• İlginize yönelik ürün ve hizmet tanıtım çalışmaları yapmak,
• Platformlarımızı tercihlerinize göre özelleştirmek,
• Platformlarımızı analiz etmek ve performanslarının artırılabilmesi amaçlarıyla
kullanılabilmektedir.
Kullandığımız herhangi bir çerez içerisinde kullanıcıların gizli bilgileri tutulmamaktadır.
Çerezler Zorunlu Mudur?
Bilgisayar veya mobil cihazlardaki internet tarayıcıları, ön tanımlı olarak çerezlere izin
vermektedir. Bu çerez ayarları internet sitelerinin bu özelliği kullanıcı deneyimini arttırmak
için kullanmalarına olanak verir. Kullanıcılar, cihazlarındaki internet tarayıcılarının tipine
göre değişen yöntemlerle, çerez ayarlarını değiştirebilir, çerez kullanımını kısmi veya
tamamen engelleyebilir. Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine
bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir.
Arnavutköy Belediyesi’nin kullandığı çerezlerde, tıpkı diğer internet sitelerininkiler gibi
kullanıcılarımız tarafından istenildiğinde kısmen veya tamamen engellenebilmektedir. Buna
karşın, çerezlerimizden tamamına yakını site veya uygulamanın fonksiyonlarının düzgün
çalışması için tasarlanmış oldukları ve bunların engellenmesi bazı fonksiyonların bozulması
sonucunu doğurabileceği için tavsiye edilmemektedir.
Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?
Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Cihazınızda hali hazırda mevcut
olan çerezleri silebilir ve internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde
ayarlayabilirsiniz. Ancak uyarmak isteriz ki, tarayıcınızı çerezleri engelleyecek şekilde
ayarlamanız halinde internet sitemizde yer alan bazı hizmetler gerektiği gibi çalışmayabilir.
Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platforma erişim sağladığı her bir cihaz özelinde
ayrı ayrı yapılması gerekecektir.
Arnavutköy Belediyesi Çerezleri Gizli Bilgilerimi Depolamakta Mıdır?
Arnavutköy Belediyesi, çerezler aracılığıyla kullanıcılarının gizli bilgilerini saklamamaktadır.
Çerezler sadece ziyaret geçmişinizle ilgili bilgileri içerir ve bilgisayarınızda veya mobil
cihazınızda depolanmış dosyalara erişmez. Arnavutköy Belediyesi; işbu Çerez Politikasında
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kullanıcılarına veya internet sitesi ziyaretçilerine bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını
haizdir.
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