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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

TÜRKİYE İŞ KURUMU ÇEREZ POLİTİKASI 

1-AMAÇ 

Bu çerez politikası Türkiye İş Kurumu tarafından,  veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır. 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10 uncu maddesi ile 10.03.2018 tarihli 

ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 

Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu 

tarafından oluşturulmuştur. 

Bu Çerez Politikasının amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi 

aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi 

amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında 

sizlere bilgi vermektir. 

Kurumumuzun www.iskur.gov.tr, media.iskur.gov.tr, eposta.iskur.gov.tr, esube.iskur.gov.tr, 

login.iskur.gov.tr, iseyerlestirme.iskur.gov.tr, anket.iskur.gov.tr, mytb.iskur.gov.tr, 

sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr, staj.iskur.gov.tr ve diğer web sayfalarının kullanımı hakkında 

bilgi toplayabilmek için “çerez” adı verilen bir teknoloji kullanılmaktadır. Web sayfasında 

gezinmenizi kolaylaştırmak, sizi diğer kullanıcılardan ayırt etmek, web sayfamızı kullanma 

deneyiminizi daha iyi hale getirmek veya web sayfamızı iyileştirmek amacıyla, karşılaşılan 

sorunları belirleyebilmek için çerez kullanabileceğimizi bildiririz. Benzer şekilde, izin 

vermeniz durumunda, tercihleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmemize ve web sayfasını ilgi 

alanlarınıza göre kişiselleştirmemize olanak sağlayan çerezler kullanırız. Bu çerez politikasının 

amacı, sizi, web sayfamızda kullanılan çerezler (”Çerez Politikası”) hakkında açık ve net 

şekilde bilgilendirmektir. Web sayfasında kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi 

sahibi olmak isterseniz, kvkk@iskur.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.  

 

2- KAPSAM 

Bu politika  Türkiye İş Kurumu tarafından sağlanan, yukarıda belirtilen web 

sayfalarında işlem yapan tüm kullanıcıları kapsamaktadır . 

 

3.  SORUMLULUKLAR 

Bu politikanın uygulanmasından kurum ağları veya iletişim kanalları üzerinden internet 

erişimi sağlayan herkes sorumludur. 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKİ SEBEPLER 

Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

(c) bendinde yer alan  “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (e) bendi 

“Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” veya (f) 

bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir. 

 

 

 

https://www.iskur.gov.tr/
mailto:kvkk@iskur.gov.tr
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5.UYGULAMA 

 

ÇEREZ NEDİR? 

Çerezler ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, 

kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, sitelerin oturum açılmadan 

ziyaret edilebilmesini ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı ve/veya ilgili mobil 

uygulama kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel 

olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal 

medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam 

ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda 

saklanan küçük veri parçacıklarıdır. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek 

bilgiler değildir. Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, 

amaca uygun bir süre ile tutulurlar. 

 

ÇEREZLERİN TÜRÜ VE AMAÇLARI 

Çerezler, kendi özelliklerine göre çeşitli kategorilere ayrılabilir. Web sayfamız belirtilen şu 

çerezleri kullanmaktadır: 

 

Kendi çerezlerimiz 

Bunlar bilgisayarınıza indirilen ve web sayfasının en iyi şekilde çalışması için yalnızca 

Kurumumuz tarafından yönetilen çerezlerdir. Topladığımız bilgiler, hizmet kalitemizi ve 

kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için kullanılır. 

 

Üçüncü taraf çerezleri 

Web sayfalarımızın içeriğine baktığınızda, üçüncü taraf çerezleri kurulabilir. Üçüncü taraf 

çerezleri, web sayfamızın farklı bir alanı tarafından kurulan çerezlerdir. Web sayfalarına 

bakarken diğer web sayfalarının çerezlerinde saklanan verilere erişilemez. Web sayfamızın 

kullanıcılarının nasıl etkileşime girdiğini öğrenmemizi sağlayan bir Google web analitiği aracı 

olan kitle ölçüm sistemi Google Analytics’den de yararlanılır. 

 

İstatistik çerezler 

Bunlar, sunucu log dosyalarımızla birlikte, web sayfamızı ziyaret eden toplam kullanıcı sayısını 

ve sayfamızın en popüler kısımlarını öğrenmemizi sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler, 

navigasyonu geliştirmemizi ve kullanıcılara daha iyi hizmet vermemize yardımcı olabilecek 

bilgiler elde etmemizi sağlar. Bu tür çerezler kısaca web sayfamızın kullanılabilirliğini ve 

kullanım deneyimini geliştirmemize yardımcı olur. 

 

Kişiselleştirme çerezleri 

Bunlar, kullanıcının, örneğin hesap oluştururken yapılan dil ayarı, sitede çıkan bir pop-up için 

alınmış yanıt gibi bir dizi kritere göre önceden tanımlanmış genel özelliklerle hizmete 

erişmesine olanak tanıyan çerezlerdir. 
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Oturum çerezleri 

Bu tür çerezler, yalnızca kullanıcı web sayfasına girerken veri toplayıp, saklar.  

 

Türkiye İş Kurumu ve üçüncü taraflarca kullanılan çerezlerin listesi 

ÇEREZ ADI KATEGORİ AMAÇ 
SAKLAMA 

SÜRESİ 

iskur_cookie 
KENDİ 

ÇEREZİMİZ 

Sistem verimliliğinin 

arttırılması. 

Oturum 

sonlanıncaya 

kadar. 

TS# OTOMATİK 
Web uygulama 

güvenliğinin sağlanması. 

Oturum 

sonlanıncaya 

kadar. 

LanguagePreference 
KENDİ 

ÇEREZİMİZ 

Sistem gelecekte bir dil 

desteği eklenmesi 

durumunda sadece current 

culture’in tutulması için 

tasarlanmış. 

 

 

Sürekli 

ASP.NET_SessionId OTOMATİK 

Asp.Net Web Forms’un 

otomatik oluşturduğu 

çerez. 

 

Sürekli 

LoginForm 
KENDİ 

ÇEREZİMİZ 
 

Oturum 

sonlanıncaya 

kadar 

iskurPortalEkran 
KENDİ 

ÇEREZİMİZ 

E-şube ekranı üzerinde 

ekran ayarı geniş ya da 

normal olarak tutulmasını 

sağlıyor. 

Sürekli 

ONBEHALFOFIDENTITY 
KENDİ 

ÇEREZİMİZ 

Bir iç kulanıcı bir 

işverenin yerine geçtiğinde 

ya da bir işveren e-şube 

üzerinden giriş yaptığında 

bilgiler tutulması için 

kullanılır. 

 

Oturum 

sonlanıncaya 

kadar 

_ga 

_gat 

_gid 

GOOGLE 

Google Analytics’in 

kullandığı ve otomatik 

eklenen cookieler. 

Sürekli 

 

 



Ek-1 

 

 

4 

 

 

ÇEREZLERİ DEVRE DIŞI BIRAKMA VE ENGELLEME 

Çerezler, web sayfamızın kullanımı için zorunlu olmadığından, tarayıcınızın tüm çerezlerin 

veya bazılarının kurulumunu reddetmenize imkan veren konfigürasyonunu etkin hale getirerek 

çerezleri engelleyebilir veya devre dışı bırakılabilir. Çoğu tarayıcı, çerezlerin varlığı konusunda 

uyarı verir veya çerezleri otomatik olarak reddeder. Çerez kullanımına izin vermemeniz halinde 

bazı hizmetlerin kullanımı sınırlı olduğu için web sayfasındaki deneyiminiz çok yeterli düzeyde 

olmasa da web sayfamızı kullanmaya devam edilebilir.  

 

ONAYIN GERİ ÇEKİLMESİ 

Çerez Politikası’na ilişkin onayınızı geri çekmek istemeniz halinde, internet tarayıcınızın 

ayarları ve konfigürasyonundan bilgisayarınızda depolanan çerezler silinebilir.  

 

ÇEREZ AYARLARI VE KONFİGÜRASYON DEĞİŞİKLİĞİ 

Tarayıcı ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece, web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sistemimiz 

çerez oluşturacaktır. Tüm internet tarayıcılarının bu ayarları değiştirmenize imkan tanıdığı 

unutulmamalıdır. Çerez ayarlarınızı aşağıdaki tarayıcılarda nasıl ayarlayacağınız konusunda 

daha fazla bilgi için ilgili bağlantı ziyaret edilebilir: 

 

Chrome: chrome://settings/cookies 

 

Edge: edge://settings/content 

 

Firefox: firefox://support.mozilla.org 

 

ÇEREZ POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİKLER 

Web sayfamızın Çerez Politikası güncellenebileceğinden, çerezleri nasıl ve ne için 

kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sayfamıza her girişinizde bu 

politikayı gözden geçirebilirsiniz.   

  

 


