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KOS Bölgesi Müdürlüğü’nün kurumsal ilkeleri arasında gizlilik ve güvenlik haklarınız öncelikli olarak yer
almaktadır. Kişisel bilgilerinizin gizliliğini korumak amacıyla kurumumuzun sistem ve internet altyapısı en
güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
Bu Çerez Politikası; Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından veya onlar adına yürütülen tüm
web siteleri ve mobil platformlar, üçüncü parti programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen ve
kullanılan platformlar için geçerlidir. Tüm bu platformları kullanarak, çerezlerin bu Çerez Politikası ile
uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz.
1. ÇEREZ NEDİR?
Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük
boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir deneyim yaşatmak için
kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermekte, bir web sitesinin verimli çalışması veya
web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.
2. ÇEREZLER NE AMAÇLA KULLANILIR?
Çerez kullanım amaçlarımız ana hatları ile aşağıdaki şekildedir;
• İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetlerin
geliştirilmesi,
• İnternet sitesinin iyileştirilmesi, internet sitesi üzerinden yeni özelliklerin sunulması ve sunulan
özelliklerin kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirilmesi,
• İnternet Sitesinin, kullanıcıların ve KOS Bölgesi Müdürlüğü’nün hukuki ve ticari güvenliğinin temininin
sağlanması,
• İnternet sitesi üzerindeki kullanıcı menülerine girilen bilgilerin kayıt altında tutulması,
• İnternet sitesi performansının arttırılabilmesi için kullanıcı istatistiklerinin toplanması ve kayıt edilmesi,
Bilgisayarınıza yüklenen çerezler, elde edilen bilgiler veya istatiksel analizler güvenlik önlemleri için
kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.
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3.KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ
Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır.
Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve internet sitesinde geçirdiğiniz süre
boyunca aktif olurlar. Geçici çerezler internet sitesinden ayrıldığınızda bilgisayarınızdan silinirler.
Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve geçerlilik süresi bitene kadar
bilgisayarınızda depolanırlar. Kalıcı çerezler internet sitesini bir sonraki ziyaretinizde ayarlarınız ile uyumlu
kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek için oluşturulurlar.
KOS Bölgesi Müdürlüğü geçici ve kalıcı tip çerezleri kullanmaktadır. KOS Bölgesi Müdürlüğü tarafından
tasarlanmış

çerezlerin

yanı

sıra

üçüncü

taraflardan

alınan

hizmetler

kapsamında

da

çerez

kullanılabilmektedir.
4.ÇEREZLERİ NASIL KONTROL EDEBİLİRSİNİZ?
KOS

Bölgesi

Müdürlüğü,

kullandığı

çerezlerde

kullanıcılara

ait

gizli

bilgileri

saklamaz.

Çerez kullanımına internet tarayıcılarının kurulumu ile ön tanımlı olarak izin verilmektedir. Çerezlerin
bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi
değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern
tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.
Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme KOS Bölgesi Müdürlüğü’ne ait internet siteleri/mobil
uygulamaları/mobil internet sitelerine yapılacak ilk ziyarette açılır pencere ile verilecektir. Bu pencereyi
kapattığınızda ve tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece çerez kullanımını kabul ettiğiniz
varsayılacaktır. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız düzgün
çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir.
Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikasından ve Gizlilik Politikasından ulaşabilirsiniz.
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5.DİĞER HÜKÜMLER
• Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde
Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
• www.kos.org.tr yönetimi yukarıda belirtilen koşulları dilediği her zaman geliştirebilir ve güncelleyebilir.
• KOS Bölgesi Müdürlüğü işbu politikada kullanıcılarına veya internet sitesi ziyaretçilerine bildirmeksizin
değişiklik yapma hakkını haizdir.
• Kullanıcılar yukarıdaki hükümlerin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını bilerek
kabul ederler.
6. YÜRÜRLÜK
• Bu politika KOS Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve ilk yayın tarihinden itibaren yürürlüğe
girer.
• İşbu politikanın yürürlükten kaldırılması hususu hariç olmak üzere, politika içerisinde yapılacak
değişiklikler ve yürürlüğe konma usulleri konusunda KOS Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından KOS Bölgesi
Müdürü’ne yetki verilmiştir. KOS Bölgesi Müdürü’nün onayı ile işbu politika içerisinde değişiklik
yapılabilecek ve yürürlüğe konabilecektir.
7.YÜRÜTME
Bu prosedür Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından yürütülür.
8.DAĞITIM PLANI
Politika, KOS Bölgesi Müdürlüğü’nün internet sitesinde (www.kos.org.tr) yayımlanır ve ilgili kişilerin
erişimine sunulur.
9. REVİZYON TABLOSU
Revizyon No

Revizyon Tarihi

Değişen Sayfa

Açıklama
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