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ÇEREZ POLİTİKASI 

Bu Politika dokümanı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan 

http://www.sanliurfa.bel.tr adresli internet sitesinin (Site) kullanıcıları/ üyeleri/ ziyaretçileri (veri sahibi) 

tarafından kullanımı esnasında tutulan çerezlerden elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin 

tanımlamalar yapmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Çerez kullanımını özelleştirmek için yapılacak yapılandırmalar için ilgili bağlantılar aşağıda verilmiştir. 

Tarafınızdan herhangi bir yapılandırma gerçekleştirmediğiniz takdirde, bu web sitesinin mevcut çerez 

yapılandırması ile kullanmayı kabul etmiş olacağınızı belirtmek isteriz. 

Çerez (Cookie) Nedir? 

Çerezler, web-sitelerinin, kullanıcıların deneyimlerini daha verimli hale getirmek amacıyla kullandığı küçük 

metin dosyalarıdır.  

Çerezler Ne Amaçla Kullanılmaktadır? 

Çerezler birçok farklı hedef için kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, çerezlere daha çok aşağıda 

belirtilen amaçlarla başvurulmaktadır: 

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması (Örneğin; sitenin içerisindeki metin, fotoğraf, bağlantı gibi 

içeriklerin doğru yerlerde görüntülenmesi) 

Ziyaretçiler için daha kişiselleştirilmiş ve daha ilgi çekici bir deneyim sunulabilmesi (Örneğin; tercihlerinize 

özel hizmetlerin sunulması) 

İnternet sitesinin geliştirilerek optimize edilmesi (Örneğin; hata bulunan veya tercih edilmeyen sayfaların 

işler hale getirilmesi) ve 

Ziyaretçilerin tercihlerinin hatırlanması (Örneğin; internet sitemize giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil 

tercihi ve diğer tercihler) 

Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini 

ziyaret edebilirisiniz. 

Çerez Türleri Nelerdir? 

Çerez Türü Açıklama 

Oturum 

Çerezleri 

İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder. 

Kalıcı 

Çerezler 

Cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup, kullanım süreleri 

birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir. 
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Çerez Türü Açıklama 

Zorunlu 

Çerezler 

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan 

hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için kullanılmaları mecburi olan 

çerezlerdir. 

İşlevsel ve 

Analitik 

Çerezler 

Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin 

kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve 

ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içeren çerezlerdir. Niteliği gereği bu 

türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin; sitemizde dil tercihinizi kaydeden 

çerezler birer işlevsel çerezdir. 

 

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. 

 

Şanlıurfa Büyükşehir 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? 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. 

Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platforma erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması 

gerekecektir. 

 

 

Platform Link 
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Adobe 
Analytics 

https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 

AOL https://help.aol.com/articles/clear-cookies-on-a-web-browser 

Google 
Adwords 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 

Google 
Analytics 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Google 
Chrome 

https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

Internet 
Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 

MozillaFirefox https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Opera https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/  

Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

 

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çerezleri Gizli Bilgilerimi Depolamakta Mıdır? 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çerezler aracılığıyla kullanıcılarının gizli bilgilerini saklamamaktadır. 

Çerezler sadece ziyaret geçmişinizle ilgili bilgileri içerir ve bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış 

dosyalara erişmez. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi; işbu Çerez Politikasında kullanıcılarına veya internet 

sitesi ziyaretçilerine bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını haizdir. 
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