
İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği ( Birlik) 
Çerez ve Gizlilik Politikası;  
Çerezlere ilişkin olarak, https://www.iesob.org.tr sitesi ziyaretçilerinin bilgilendirilmesi amacıyla 
hazırlanmıştır. Çerez, bir web sitesinin, o sitede dolaşımınıza ilişkin verileri; PC, telefon ya da 
başka bir cihazınızda depoladığı küçük bir metin dosyasıdır.  
Birlik, siteye bildirilen isim, adres ve sair şahsi bilgileri yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü 
kişilere açıklamamakta  ve  istihdam ettiği çalışanlarında bu hususa uymalarını sağlamak için 
idari ve teknik her türlü tedbirleri almıştır. Vermiş olduğunuz bu bilgiler Birlik’in size daha kısa 
sürede ulaşmasını sağlamak ve sizleri bilgilendirmek amacıyla kullanılacaktır. 
https://www.iesob.org.tr sitesinde bulunan bilgileri güncellemek, değiştirmek, çıkarmak veya 
düzenlemek gibi işlerin yapılması Birlik’e ait olup, bu konudaki tüm haklara sahiptir. Web 
sitesinde yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle güncelleştirilmemesinden dolayı Birlik’e hiç bir 
nam altında sorumluluk yüklenemez.  
https://www.iesob.org.tr sitesine veya bu sitede kurum ile ilgili olması sebebiyle yer alan 
bağlantı web sitelerine giriş yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların 
kullanımından doğabilecek her türlü kayıp ve zararlardan, Birlik sorumlu tutulamaz. 
Çerez Politikası’nın Amacı;  
bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin 
geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için 
ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmaktır. Çerez 
aynı zamanda belirttiğiniz tercihlerinizi (dil, ülke, vb.) sitemizi ziyaretiniz sırasında ve 
gelecekteki ziyaretlerinizde hatırlamak için kullanılır.  
İşbu Politika uyarınca, bu web sitesi tarafından ana bilgi depolama yöntemi olarak kullanılan 
"Çerezler" ile tarayıcının "Yerel Depolama" alanı aynı amaç için kullanılır. Bu bölümde yer 
verilen tüm bilgiler aynı zamanda anılan "Yerel Depolama" için uygulanır. 
Kullandığımız Çerezlerde adresiniz, şifreniz, kredi ya da banka kartı bilgileriniz gibi özel 
nitelikli kişisel bilgiler hiçbir şekilde depolanmamaktadır.  
Web sitesinde Çerez kullanımından kaçınma hakkı; 
Yukarıda açıklanan sınırlamaları da dikkate alarak bu web sitesinde Çerez kullanmak 
istemiyorsanız, öncelikle tarayıcınızda Çerez kullanımını devre dışı bırakmanız, ardından bu 
web sitesiyle ilişkili olarak tarayıcınızda kaydedilmiş Çerezleri silmeniz 
gerekmektedir. Çerezlerin kullanımını önlemek için bu seçeneği istediğiniz zaman 
kullanabilirsiniz.  
Çerez kullanımını devre dışı bırakma;  
Yukarıda belirtilen adımları izleyerek istediğiniz bir anda tarayıcınızın ayarlarını değiştirip bu 
web sitesinde kullanılan Çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir ya da silebilirsiniz. Her tarayıcıda 
ayarlar farklı olsa da Çerezler genellikle "Tercihler" ya da "Araçlar" menüsünde yer alır. 
Tarayıcınızda Çerezleri ayarlamak hakkında daha fazla bilgi için tarayıcının "Yardım" 
menüsüne bakın.  
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