
 

 

ÇEREZ POLİTİKASI 

TÜRK BELÇİKA LÜKSEMBURG TİCARET DERNEĞİ olarak, sahip olduğumuz 

https://blcct.org/tr  web sitemizin ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması 

haklarını gözeterek, ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için 

kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Bu Çerez Kullanımı Politikası 

(‘Politika’), tüm web sitesi ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi 

koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır.  

I. Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır? 

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, 

tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. 

Bu dosyada web sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız 

cihazlarınız web sitesini tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla 

çerezler, web sitesini etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler 

ayrıca web sitesinde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya 

teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır. 

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları; 

✓ Web sitesinin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması 

✓ Şirketin sizin web sitesini tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin 

toplanması 

✓ Şirketin, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar 

başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP 

adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duymasıdır. 

II. Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz? 

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, web sitesine eriştiğiniz cihazda tarama 

ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, 

incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Sitesi'nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri 

kapsamaktadır. 

III. Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz? 

Web sitesinde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar web sitesinin çalışmasını 

sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri 

ve hedefleme/reklam çerezleridir. 

https://blcct.org/tr


 

 

KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ: 

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, web sitesinin düzgün şekilde çalışması için 

mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi için ihtiyaç vardır ve 

engellenmesi halinde web sitesi çalışamayacaktır. 

Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, web sitesinin işleyişinizi analiz edip anlamımızı 

sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek web sitesini geliştirebilmemizi sağlamaktadır. 

İsteğiniz doğrultusunda, bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. 

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, 

ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Bu çerezlerin 

kullanımını engellemeniz mümkündür. Ancak, bu çerezleri engellemeniz reklam içeriklerini 

tamamen engellemeyecek olup, sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel 

içerikli reklamlar sunulacaktır. 

SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ: 

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı 

tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla 

kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır. 

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak 

için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını 

kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir.  

IV. Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz? 

Çerezlerin kullanılması web sitesinin daha iyi hizmet vermekle birlikte, eğer dilerseniz 

çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini 

gösterememesi ihtimalinin bulunduğunu ve sitenin tüm özelliklerinden 

yararlanamayabileceğinizi unutmayınız.  

Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı 

değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına 

göre değişiklik göstermektedir.  

V. Bizimle İletişime Geçin 

Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için bizimle aşağıdaki telefon ve/veya 

mail adresi yoluyla iletişime geçebilirsiniz:  



 

 

Telefon:+90 212 293 74 46 

   +90 544 445 56 05 

Mail Adresi: info@blcct.org 
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