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19 MAYIS BELEDİYESİ 

 

ÇEREZ POLİTİKASI 

 

      19 Mayıs Belediyesi tarafından işletilen (www.19mayis.bel.tr) web sitesini ziyaret 

edenlerin (“ziyaretçi”) kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“Kanun”) uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Çerez Politikası 

(“Politika”) ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve çerez politikası belirlenmektedir. 

ÇEREZ (COOKİE ) NEDİR? 

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret 

ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna 

depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, 

internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı 

deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için 

kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları 

çalışmaktadır. 

            Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler 

kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da 

engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi 

tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul 

ettiği varsayılır. 

            Çerezler, web sitemizin veya mobil platformların tercihlerinizi hatırlamamıza, daha 

sonra aynı siteyi ziyaret ettiğinizde bu bilgiler aracılıyla tercihlerinize ulaşmanıza yardımcı 

olurlar (Örneğin web sitemize giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil, konum ve diğer tercihler). 

Böylelikle web sitemiz veya mobil uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde söz konusu bilgileri 

tekrar girmeniz gerekmez. 

            Çerezler sadece Kullanıcının internet ortamındaki ziyaret geçmişine dair bilgiler 

içermekte olup bilgisayara ve/veya mobil cihazda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi 

toplamamaktadır. 

            Çerezleri yalnızca onları oluşturan site okuyabilir. Çerezin ne kadar süreyle 

saklanacağını da site belirler. 

ÇEREZ KULLANIMI ZORUNLU MUDUR? 

            Kullanım amaçlarına göre farklı çerezler bulunmaktadır. Bunların bazıları zorunlu 

çerezler bazıları ise kullanıcının tercihine bırakılabilir çerezlerdir. 

            Çerezleri kabul etmek, size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Zorunlu çerezler 

dışındaki çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz (aktif veya inaktif seçeneği ile 

tercihlerinizi belirleyebilirsiniz.) fakat bu halde web sitesi gerektiği gibi çalışmayabilir veya 



tüm özelliklerinden yararlanmanız mümkün olmaz. Her zaman tercihlerinizi değiştirebilmeniz 

mümkündür. 

            Zorunlu çerezlerin kullanımı web sitesi veya mobil uygulamanın çalışması 

bakımından zorunlu olabilir. Bu nedenle tarayıcı ayarlarından engellendiği takdirde web sitesi 

veya mobil uygulamaların tamamı veya bazı bölümleri çalışmayabilir. 

            19 Mayıs Belediyesi web sitesinde sadece zorunlu çerezleri kullanmaktadır. 

ÇEREZLERİN KULLANIM AMACI 

19 Mayıs Belediyesi’ne  ait web sitelerini şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, 

kurum yaptığı etkinlik ve duyurulardan haberden olabilir, bilgi alarak ihtiyaçlarınızı 

karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak amacıyla bazı çerezler 

kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; 

 Ziyaretçilerimizin web sitemizi nasıl bulduğunu ve kullandığını toplu olarak 

raporlamak için, 

 Genel ziyaretçi davranışını anlamak için, 

 Web sitemizi nasıl güncelleştirmeler ve iyileştirme yapılacağına dair bilgi toplamaktır. 

19 Mayıs Belediyesi, İşbu Çerez Politikasında belirlenen çerezleri Çerez Politikasına ek 

olarak Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanacaktır.Bu 

kapsamda İnternet Sitesi üzerinden Çerez Politikası kapsamında çerezlerin kullanılabilmesi 

için kullanıcının kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun 

olarak veri sorumlusu sıfatıyla 19 Mayıs Belediye Başkanlığı tarafından kullanıcılara hizmet 

ve uygulamalar hakkında bilgi verebilmek ve İnternet Sitesinden sunulan hizmetin 

iyileştirilmesini sağlayabilmek amacıyla işlenecek ve Kanun kapsamında gerekmesi halinde 

ilgili kurumlara da bildirilebilmek üzere saklanacaktır. İşbu kişisel veriler kanuni sürelerin 

dolmasının ardından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Lütfen sosyal 

ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve 

kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi 

yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili 

sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice 

inceleyin. 

  

     Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla 

web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü 

taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve 

sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle 

gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler; 

İstatistikler: Bu çerezler, web sitesine gelen ziyaretçi sayısı, benzersiz ziyaretçi sayısı, web 

sitesinin hangi sayfalarının ziyaret edildiği, ziyaretin kaynağı vb. bilgileri depolar. Bu veriler, 

web sitesinin ne kadar iyi performans gösterdiğini ve analiz etmemize yardımcı olur. 



İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu 

işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya 

platformlarında paylaşma yer alır. 

Tercihler: Bu çerezler ayarlarınızı kaydetmemize ve dil tercihleri gibi tarama tercihlerinizi 

belirlememize yardımcı olur, böylece web sitesine gelecekteki ziyaretlerinizde daha iyi ve 

verimli bir deneyime sahip olursunuz. 

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

  

Oturum Çerezleri 

(Session Cookies) 

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri 

süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici 

çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün 

bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. 

Kalıcı Çerezler 

(Persistent Cookies) 

Kalıcı çerezler web sitesinin işlevselliğini artırmak, 

ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla 

kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak 

için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. 

Teknik Çerezler 

(Technical Cookies) 

Teknik çerezler ile web sitesinin çalışması sağlanmakta, internet 

sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. 

Otantikasyon Çerezleri 

(Authentication Cookies) 

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları 

durumunda, ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu 

belirlenerek, her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir. 

Flash Çerezleri 

(Flash Cookies) 

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini 

etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir. 

Kişiselleştirme Çerezleri 

(Customization Cookies) 

Kullanıcıların dil gibi tercihlerini farklı internet sitesinin farklı 

sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. 

Analitik Çerezler 

(Analytical Cookies) 

Web sitesini ziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların 

tespiti, ziyaret saatleri, sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik 

sonuçları izleyen çerezlerdir. 

  

ÇEREZ TERCİHLERİNİ KONTROL ETMEK 

  

            Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için 

farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. 

Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek 

için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını 

değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

http://www.allaboutcookies.org/


A-Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz? 

  

Çerezlerin kullanılması Web Sitesi'nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz 

çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini 

gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin 

kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz 

gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik 

göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını 

engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır: 

  

 Internet Explorer 

1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya 

tıklayın. 

2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri'ne dokunun veya tıklayın. 

3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini 

engellemek için Ayarlar'ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve 

Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın. 

  

 Microsoft Edge 

1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın 

ve Ayarlar bölümüne gelin. 

2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza 

gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin. 

3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine 

başlayabilirsiniz 

  

 Google Chrome 

1. Bilgisayarınızda Chrome'u açın. 

2. Sağ üstte Diğer Ayarlar'ı tıklayın. 

3. Altta Gelişmiş'i tıklayın. 

4. "Gizlilik ve güvenlik"in altında İçerik ayarları'nı tıklayın. 

5. Çerezler'i tıklayın. 

6. "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi'nin adını arayın. 

7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın 

  



 Mozilla Firefox 

1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin. 

2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin. 

3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin. 

4. Çerezleri göster... düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir. 

5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen 

çerezler görüntülenecektir. 

6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın. 

7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences 

sayfasını kapatın 

  

 Safari 

1. Safari > Tercihler'i seçin. 

2. Gizlilik öğesini tıklayın. 

3. Web Sitesi Verilerini tıklayın. 

4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın., 

5. Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar 

aracılığıyla da silebilirsiniz. 

  

 Opera 

1. Tarayıcınızın “tercihler” bölümüne gidin. 

2. “Gelişmiş” bölümünü seçerek. Çerezler bölümünden çerezlerle ilgili düzenleme 

yapabilirsiniz. 

  

İşbu çerez politikası ile birlikte çerezler harici kişisel verilerinize ilişkin bilgi almak 

için http://www.19mayis.bel.tr adresinde yer alan aydınlatma metnini ziyaret edebilirsiniz.   

  

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

  

            Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, 

Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını http://www.19mayis.bel.tr adresinden 

ulaşabileceğiniz Başvuru Formunu 19 Mayıs Belediyesine ileterek yapabilir.  Talebin 

niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak 

http://www.19mayis.bel.tr/


sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir. 

POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ 

  

            Bu Politika yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Politika’nın tümünün veya belirli 

maddelerinin yenilenmesi halinde Politika’nın yürürlük tarihi revize edilir. 

  

19 Mayıs Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni, Başvuru 

Formu için “www.19mayis.bel.tr” adresinden ulaşabilirsiniz. 

  

KURUM İLE İLETİŞİM KURULMASI 

  

Politika ile ilgili soru ve görüşlerinizi Yargıtay Başkanlığına iletmek için aşağıdaki adreste 

belirtilen iletişim yollarından birini kullanabilirsiniz: 

  

E-posta : info@19mayis.bel.tr 

  

Adres : Pazar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:189 - 55420 - 19 Mayıs / SAMSUN / TÜRKİYE 

 


