
KVKK ÇEREZ POLİTİKASI 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi 
uyarınca Kırıkkale Belediye Başkanlığı olarak, iş bu çerez politikası,  
http://www.kirikkale.bel.tr alan adlı web sitesi kullanımınıza ilişkin olarak, çerezin tanımı, 
çerez türleri,  web sitesi tarafından kullanılan çerezler ve çerez tercihlerinin nasıl 
yönetilebileceği konularında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Web sitesinde yer alan 
çerez kullanım uyarısının kapatılması ya da web sitesi kullanımına devam edilmesi halinde 
çerezlere onay verildiği kabul edilir.  

Çerez kullanımı onaylanmıyorsa web sitesine devam edilmemesi ya da tarayıcıdan 
çerez tercihlerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Çerezlere izin verilmemesi halinde web 
sitesinde bir takım aksaklıklar yaşanabilecektir. 

T.C. Anayasası ve diğer kanun, mevzuat hükümlerine göre, herkes, kendisiyle ilgili 
kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. İşbu Politika ile Belediyemiz Web sitesi 
bünyesinde tutulan her türlü kişisel verinin korunması adına gerekli özen gösterilmekte ve 
bunu bir kurum politikası haline getirmektedir.  

Bu kapsamda, yasal mevzuat çerçevesinde işlenen kişisel verilerin korunması için 
Belediyemiz tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 

Bu Politikada kişisel verilerin işlenmesinde Belediyemizin benimsediği temel ilkeler 
şunlardır; 

 Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme, 
 Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma, 
 Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 
 Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, 
 Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre 

kadar muhafaza etme, 
 Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme, 
 Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma, 
 Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma, 
 Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere 

aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine ve kararlarına uygun 
davranma, 

 

Amaç: 

Politikanın temel amacı, Belediyemiz tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen 
kişisel veri işleme faaliyeti ve ziyaretçilerimizin kişisel verileri hakkında bilgilendirilerek, 
şeffaflık ve veri güvenliğini sağlamaktır. 

Veri Sorumlusu: 

https://www.kirikkale.bel.tr sitesini kullanarak yaptığınız işlemlerde, ya da belediyeye diğer 
müracaatlarınızda veri sorumlusu Kırıkkale Belediye Başkanlığı’dır.  

 



ÇEREZ (“COOKIE”) NEDİR? 

Çerez, web sitesi ziyaretinde, kullanıcı bilgisayar, mobil cihaz veya ağ sunucusunda 
depolanan küçük metin dosyalarıdır. Giriş yapılan IP adresi, oturum bilgileri, erişilen sayfalar 
vb. veriler saklanır. Çerezler, ad ve soyadı, telefon numarası ya da adres gibi verileri içermez. 
Çerezler sayesinde kullanıcının web sitesi tercihleri hatırlanabilir, oturumun açık tutulması 
sağlanabilir ya da kullanıcının ilgisi doğrultusunda içerek sunulabilir. 

ÇEREZ (“COOKIE”) NEDEN KULLANILMAKTADIR? 

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır: 

 Web sitesi işlevselliğini, performansını geliştirerek ziyaretçilere daha kaliteli erişim 
imkanı sağlamak ve kullanıcı tercihlerine göre ayarlamalar yapmak. 

 İnternet Sitesinin, kullanıcıların ve Belediyemizin hukuki ve siber güvenliğinin 
teminini sağlamak. 

ÇEREZ TÜRLERİ 

 

Oturum 
Çerezleri 

İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen 
bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden 
faydalanmaya olanak sağlayan geçici çerezler olup, internet sitesinin 
sistemsel olarak düzgün çalışması için gereklidir. Bu çerezler tarafından 
depolanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında 
tanımlama yapılamaz. 

Performans 
Çerezleri: 

Web sitesi ziyaret frekansı, muhtemel hata iletileri, Ziyaretçilerin site 
kullanım süreleri ve site kullanımı hakkında bilgi toplayan çerezler olup 
internet sitesinin performansını arttırmaya yardımcı olurlar. Bu çerezler 
tarafından depolanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi 
bazında tanımlama yapılamaz. 

Fonksiyonel 
Çerezler: 

Ziyaretçinin önceden kullandığı seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan 
çerezler olup internet sitesi kapsamında ziyaretçi tercihlerinin 
geliştirilmesine yararlar. Bilgiler anonim olarak toplanır. 

Reklam Ve 
Üçüncü Taraf 
Çerezleri: 

Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir. Web sitesindeki bazı 
fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak 
sağlamaktadır. Bu çerezler tarafından depolanan veriler, Ziyaretçiler ’in 
IP adresleri ile takip edilerek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir. 

Zorunlu 
Çerezler 

Web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaya yarayan ve teknik 
olarak kullanım için gerekli olan çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde 
yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin 
kullanılamaması sonucu doğar. Bu çerezler tarafından depolanan veriler 
kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında tanımlama 
yapılamaz. 

Analitik 
Çerezler 

Ziyaretçilerin web sitesi kullanımını iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla 
kullanılan çerezlerdir. Ziyaretçilerin hangi sayfaları ziyaret ettiğini, 
ziyaret süresini vb.) hakkında bilgi verir. Bu çerezler tarafından 
depolanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında 
tanımlama yapılamaz. 

 



HANGİ ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR? 

Belediyemiz web sitesinde kullanılan çerezler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Çerez  Tanım Süre Türü 
ASPSESSIONIDQUCQTSRB Bu tanımlama bilgisi adı 

genellikle Microsoft ASP 
tabanlı teknolojilerle yazılan 
siteler tarafından kullanılan 
genel amaçlı platform oturum 
tanımlama bilgisi olarak 
kullanımla ilişkilendirilir. 
Çerez adının yapısı ortak bir 
köktür - ASPSESSIONID ve 
ardından bir dizi benzersiz 
harf gelir. İşlev Genellikle 
sunucu tarafından 
anonimleştirilmiş bir kullanıcı 
oturumunu sürdürmek için 
kullanılır. 

Çerez tarayıcı 
kapatıldığında 
sonlanır, 
anlık tutulur. 

Oturum 

 

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR? 

  Sn, Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerez tercihlerinizi değiştirmeniz 
mümkündür.  Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin bilgiye aşağıdaki 
linklerden ulaşabilirsiniz. 

Google Chrome : 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr 
Internet Explorer : 
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies 
Mozilla Firefox : 
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma 
Yandex : 
https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml 
Opera : 
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 
Safari : 
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

Kullandığınız diğer tarayıcılar hakkında da, çerez tercihlerinizi yönetmek ve 
değiştirmek için ilgili tarayıcıya ait yardım ve destek sayfalarını incelemenizi öneririz. 

      Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklar 

Kişisel Veri sahipleri, Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara 
sahiptir. 



-        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

-        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

-        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme,  

-        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

-        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 
düzeltilmesini isteme,  

-        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme,  

-        Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin 
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik 
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya 
çıkmasına itiraz etme,  

-        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması 
hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

      Hakların Kullanımı  

İlgili Kişinin, yukarıda belirtilen hususlarda bilgi talep etmesi halinde; 

-        Web sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak tarafımıza iletebilir. 

-        Konuya ilişkin sorularını kirikkalebelediyesi@hs01.kep.tr  mail adresinden iletebilir. 

-        Noter kanalıyla bildirim göndererek bilgi almak istediği hususu iletebilir. 

-        Kurul tarafından belirlenen ve/veya belirlenecek diğer yöntemleri tercih edebilir. 

İlgili Kişinin başvuru talebine en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün 
içerisinde geri dönüş yapılacaktır.  

 

      KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 


