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İşbu çerez politikası Defne Belediyesi ve web sitesi aracılığıyla internet ortamında erişilen
hizmetler ve faaliyetler için geçerlidir. Tarafınızca yapılan web sitesine ziyaretlerinize ilişkin
olarak belediyemizin hizmet ve faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması ve web sitemizin
kullanılabilirliğini arttırmak adına bazı çerez kullanımları yapılmaktadır.
1. TANIM
1.1 Çerez (Cookie) Nedir: Çerez, ziyaret edilen web sitesi tarafından tarayıcılar
aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen ve veri barındıran küçük
metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret edilen web sitesine ait geçmişin bilgisayarınızda
veya mobil cihazınızda saklanmasını ve size daha iyi hizmet verebilmek için bir
sonraki ziyaretinizde kullanılmasını amaçlamaktadır. Çerezler, ziyaretçilerine ilişkin
ad, soyadı, kimlik, cinsiyet ve adres gibi kişisel verileri içermemektedir.
1.2 Çerez Çeşitleri Nelerdir :
Oturum Çerezleri

Web sitesinin ziyaret edildiği süreç dahilinde kullanılan,
tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Kalıcı Çerezler

Web sitesinin ziyaret edildiği andan itibaren tarayıcı
aracılığıyla bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda,
tarafınızda silininceye veya son kullanım tarihine kadar
depolanan çerezlerdir.

Zorunlu Çerezler

Web sitesinin verimli ve etkin bir biçimde çalışabilmesi
için, güvenlik ve doğrulama maksatlarıyla kullanılan,
herhangi bir pazarlama amacı gütmeyen çerezlerdir.

İşlevsellik ve Analitik
Çerezleri

Web sitesini ziyaret edenlerin tercihlerinin hatırlanmasını
sağlayan çerezlerdir. Örneğin tercih edilen dil seçeneği web
sitesine yapılan bir sonraki ziyarette hatırlanmaktadır.

Birincil ve Üçüncü Taraf
Çerezleri

Birincil taraf çerezleri ziyaret edilen site tarafından
oluşturulan ve adres çubuğunda gösterilen çerezlerdir.
Üçünü taraf çerezleri bir diğer web sitesi tarafından
oluşturulan, reklam ve hedef gayesi güden çerezlerdir.
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2. ÇEREZLERİN YÖNETİMİ
Kullanılan tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezlere izin verme veya
reddetme hakkı kullanılabilmektedir:
Bilgisayar Tarayıcılarında Çerezleri Yönetmek İçin;


“Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler
ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver” seçeneği
ile çerez yönetimi gerçekleştirilebilir.



“Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş ayarlar”
menüsünden çerez yönetimi gerçekleştirilebilir.

Mobil Cihazlarda Çerezleri Yönetmek İçin;
-

Apple Cihazlarda;



"Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" adımları ile çerez yönetimi
gerçekleştirebilir, tarama geçmişi ve çerezler temizlenebilir.



"Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> Tüm Web Sitesi Verilerini
Sil" adımları ile yalnızca çerezler silinip geçmiş saklanabilir.



"Safari ->
simgesi -> Özel -> Bitti" adımlarını ile özel dolaşımı etkinleştirilir, web sitesi
ziyaretlerine ilişkin geçmiş verilerinin saklanması engellenebilir.



"Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle" adımları ile çerezler engellenebilir.

-

Android Cihazlarda;



"Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya
lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle" seçeneği ile çerezler temizlenebilir.



"Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler" seçeneği ile çerezler
yönetilebilir.

Kalıcı çerezlerin veya oturum çerezlerinin reddedilmesi halinde, web sitesinin ve mobil sitenin
kullanımına devam edilebilir ancak web sitesinin ve mobil sitenin tüm işlevlerine erişim
sağlanamayabilir veya erişim sınırlı olabilir.
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