
İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ 

Son güncelleme tarihi: 24 Ağustos 2021 

  

BLG Kimya Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“BLG Kimya”) olarak, internet sitemizi 

ziyaretleriniz sıranızda internet sitemizin işlevselliğini ve performansını arttırarak size sunulan 

hizmetleri geliştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Bu çerezlerin kullanımı başta 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata 

uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 

  

İşbu İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işlenmekte olan 

www.blgkimya.com internet sitelerinin işletilmesi sırasında site ziyaretçileri tarafından 

çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi 

vermektir. 

  

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’nde, internet sitemizde hangi amaçlarla hangi tür 

çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak 

istiyoruz. 

  

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde kullandığımız çerezlere onay verebilir veya onay vermeden 

de sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

  

BLG Kimya olarak, kullanılan çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, çerezlerin türlerini ve 

fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. İnternet Sitesi 

Çerez Aydınlatma Metni’ni dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel 

metin, internet sitesinde yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini 

metnin başında bulabilirsiniz. 

  

Kişisel verilerinizin BLG Kimya tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için 

www.blgkimya.com adresinde yer alan BLG Kimya Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 

Politikası’nı okuyabilirsiniz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ 

  



İnternet sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanılmakta ve bu çerezler vasıtasıyla BLG 

Kimya Kişisel Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde de 

belirtilen “işlem güvenliği” kategorisinde olan “internet sitesi kullanım bilgisi” kişisel 

verileriniz Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca ve rızanız doğrultusunda, otomatik yolla 

işlenebilecektir. 

  

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ 

sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. 

  

İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır. 

 

• İnternet sitemizi analiz etmek ve performansını arttırmak: Örneğin, internet sitesinin üzerinde 

çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, internet sitesini ziyaret edenlerin sayısının tespit 

edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını 

bulmalarının kolaylaştırılması. 

• İnternet sitesinin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğini temin etmek. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ 

  

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. İnternet sitemizde 

birinci parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır ve bu 

çerezler vasıtasıyla, açık rıza verdiğiniz takdirde, kişisel verileriniz otomatik olarak 

işlenmektedir. 

 

1. Standart Sistem Çerezleri 

Bu çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde işlevsel çalışması için zorunludur. İnternet 

sitesinde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan 

diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. 

 

2. Performans ve Analiz Çerezleri 

Bu çerezler sayesinde internet sitesi kullanımınızı ve internet sitesi performansını analiz ederek 

sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Bu çerezler sayesinde 

ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, internet sitemizin gerektiği gibi 

çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz. 



Çerez içeriklerimiz aşağıdaki tablodadır. 

 

Çerez İsmi Tipi Kategorisi Sebebi Süresi 

ASP.NET_SessionId Birinci 

Parti  

İşlevsellik  Ziyaretçinin 

internet sitesini 

doğru bir şekilde 

kullanmasını ve site 

içeresindeki farklı 

seçeneklerden veya 

hizmetlerden 

yararlanabilmesini 

sağlar (örneğin: 

iletişim formu). 

Hiçbir kişisel bilgi 

tutulmamaktadır. 

Sadece serverdaki 

kullanıcı 

oturumlarını 

ayırmaktadır. 

Oturum 

kapatıldığında sona 

ermektedir.  

 

Oturum süresi 

boyunca  

Culture  Birinci 

Parti 

İşlevsellik  Dil seçimi bilgisi  

tutulmaktadır.  

5 gün  

AW-1032199475 Birinci 

Parti 

 Performans Google Analitik ile 

ziyaretçi sayısı 

bilgisi 

tutulmaktadır.  

1 dakika  

_ga 

Birinci 

Parti 

Performans  Google Universal 

Analitik ile ilgilidir 

ve kullanıcıların 

2 sene  



ayrımında 

kullanılmaktadır.   

_gid 

Birinci 

Parti 

Performans  Kullanıcıları 

ayırmada 

kullanılmaktadır. 

Her ziyaret edilen 

sayfa için özel bir 

güncelleme ve 

saklama 

yapmaktadır.   

1 gün  

1P_JAR 
Birinci 

Parti 

Performans Google  30 gün  

NID 
Birinci 

Parti 

Performans Google  180 gün 

__Secure-3PAPISID 
Birinci 

Parti 

Performans Google  2 sene  

__Secure-3PSID 

 

Birinci 

Parti 

Performans Google  2 sene  

__Secure-3PSIDCC 
Birinci 

Parti 

Performans Google  2 sene  

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

 

BLG Kimya olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen 

amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimizle, 

kanunen yetkili kamu kurumlarıyla ve özel kişilerle paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı 

tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek 

isteriz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA EDİLMESİ 

  



Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel 

verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız 

alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecek ve saklanacaktır.  

 

Söz konusu kişisel verileriniz Kanun’a uygun bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, 

periyodik olarak yapılan incelemeler sonucunda kanuni süresi dolan dokümanlar/kayıtlar imha 

edilecektir.  

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına 

sahipsiniz.  

 

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

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-

cookies 

Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ 

 

Veri Sorumlusu BLG Kimya’ya başvurarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca; 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 

ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 

• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini 

veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471


• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliği” uyarınca Veri Sorumlusu olan BLG Kimya’ya www.blgkimya.com 

adresinde yer alan “Başvuru Formu” dokümanında belirtilen yöntemlerle BLG Kimya’nın 

Bilmo Küçük Sanayi Sit. Aydınlı Mh. Yanyol Cd. Melodi Sk. No: 2/17 PK 34953 Tuzla - 

İstanbul / TÜRKİYE adresine yazılı olarak veya info@blgkimya.com e-posta adresine 

iletmeniz durumunda BLG Kimya talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) 

gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

hâlinde, BLG Kimya, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep 

edebilecektir. 


