
ÇEREZ POLİTİKASI 

İş bu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır), Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi 

Müdürlüğü (“Müdürlük”) tarafından işletilen www.bilosb.org  internet sitesini kapsamakta olup 

müdürlüğümüzün faaliyetlerinin en iyi bir şekilde yürütülebilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca çerez kullanımına ilişkin açıklamaları içermektedir.  

Müdürlüğümüzün internet sitesini kullanarak çerezlerin işbu Politika’da belirtilen şekilde 

kullanılmalarını onaylamış olursunuz. 

Çerez Nedir? 

Çerezler, bilgisayarınız ya da mobil cihazınız üzerinden ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından 

cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. 

Çerezlerde Hangi Tür Veriler İşlenir?  

İnternet sitelerinde yer alan çerezlerde, türüne bağlı olarak, siteyi ziyaret ettiğiniz cihazdaki tarama 

ve kullanım tercihlerinize ilişkin veriler toplanmaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, incelediğiniz 

hizmet ve ürünler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize dair bilgileri kapsamaktadır. 

Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?  

Sitede tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarları içeren bu küçük metin dosyaları, siteye bir sonraki 

ziyaretinizde tercihlerinizin hatırlanmasına ve sitedeki deneyiminizi iyileştirmek için hizmetlerimizde 

geliştirmeler yapmamıza yardımcı olur. Böylece bir sonraki ziyaretinizde daha iyi ve kişiselleştirilmiş 

bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz. 

Çerez Türleri: 

Saklandığı Süre Bakımından Çerez Türleri: 

Oturum Çerezleri: 

Oturum çerezlerini ziyaretinizi süresince internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını 

sağlamaktadır. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla 

kullanılırlar. Oturum çerezleri geçici çerezlerdir, siz tarayıcınızı kapatıp sitemize tekrar geldiğinizde 

silinir, kalıcı değillerdir. 

Kalıcı Çerezler: 

Bu çerezler bilgileriniz ve seçimlerinizin bir sonraki ziyaretinizde internet uygulama tarafından 

hatırlanmasına yardımcı olurlar. Kalıcı çerezler, internet sitesini kullandıktan, tarayıcınızı kapattıktan 

veya bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra bile saklı kalır. Tarayıcınızın ayarlarından silinene kadar 

bu çerezler tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. 

Zorunlu Çerezler: 

Zorunlu Çerezler, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması için gerekli olan çerezlerdir. 

Kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları 

mecburidir. Örneğin, bir sitede ilginizi çeken haberleri paylaşabilmeniz veya ilgili platformdaki 

hesaplara erişebilmeniz için sosyal medya ağları tarafından cihazınıza gönderilen sosyal medya 

paylaşım çerezleri birer zorunlu çerezdir. 

İşlevsel ve Analitik Çerezler:  



İnternet sitesinin etkin şekilde kullanılması, tercihlerin hatırlatılması, internet sitesinin kullanıcı 

isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılır ve ziyaretçilerin siteyi ne 

şekilde kullandığı hakkında verileri içerir. Bu türdeki çerezler kişisel bilgiler içerebilir. Örneğin, 

internet sitesinde dil veya bölge tercihini kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir. 

Çerezleri Nasıl Kontrol Edilebilir: 

Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir, çerezlere izin verebilir veya kaydedilmesini/ 

yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.  İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek 

şekilde ön tanımlıdır. İnternet tarayıcınızın türüne göre çerezleri kontrol edebilirsiniz. Çerezleri 

yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya 

uygulamanın yardım menülerine veya aşağıda belirtilen linkler ile ulaşabilirsiniz: 

 

 

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr 

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-

computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 

İnternet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

Opera: https://www.opera.com/tr/computer 

Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac 
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