ÇEREZ POLİTİKASI
Bu Çerez Politikası, Doğan Yayınları Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş. olarak internet
sitelerimiz olan https://www.dogancocuk.com.tr/ adresini ziyaret ettiğinizde sizi tanımamızı
sağlayan çerezleri ve benzeri teknolojileri nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. Bu çerezleri
neden kullandığımızı ve kullanımımızı kontrol etme haklarınızı açıklamaktadır.
Bazı durumlarda, kişisel verilerinizi toplamak veya diğer verilerle birleştirildiğinde kişisel
veri haline gelen verileri çerezler olarak kullanabiliriz.
1. Çerezler nedir?
Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza
kaydedilen küçük veri dosyalarıdır. Yahut çoğu internet sitelerini ziyaret ettiğinizde
tarayıcınızda saklanan küçük metin dosyalarıdır. Bir çerez virüs, trojan, internet solucanı,
spam veya casus yazılım değildir. Açılır pencerede açılmaz.
Çerezler, yaygın biçimde internet sitesi sahiplerince sitelerinin çalışması veya daha etkin
biçimde çalışması için kullanılmakla birlikte raporlama verileri sağlanması için de kullanılır.
2. Neden çerez kullanıyoruz?
Çerezleri çeşitli nedenlerle kullanıyoruz. Bazıları internet sitelerimizin çalışması için teknik
sebeplerle gerekmektedir, bunlar “zorunlu” veya “kesinlikle gerekli” çerezlerdir. Diğer
çerezler ise kullanıcıların çevrim içi özellikler deneyimini geliştirmemize ve ilgilerini izleme
ve belirlememize olanak tanımaktadır. Çerezler aynı zamanda aşağıda belirtilmekte olan
amaçlarla da kullanılabilmektedir:
 İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan
hizmetleri geliştirmek,
 İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve
sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 İnternet sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini
sağlamak.
3. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri
Çerez Türü

Açıklamalar

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, ziyaretçilerimizin internet sitemizi ziyaretleri
süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici
çerezlerdir.
Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince
internet sitemizin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler, internet sitesinin işlevselliğini artırmak,
ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak, sizi mevcut
bir kullanıcı olarak tanımak ve size özel öneriler sunmak amacıyla

kullanılan çerez türleridir.
Kalıcı çerezler sayesinde internet sitemizi cihazınızla birden fazla
kez ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda internet sitemiz
tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve
var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size
iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha
iyi bir hizmet sunulur.
Birinci Taraf
Çerezleri

Site tarafından oluşturulan ve sadece Doğan Yayınları Yayıncılık
ve Yapımcılık Ticaret A.Ş. tarafından okunabilen çerezlerdir. Bu
çerezler oturum çerezleri veya kalıcı çerezler olabilirler.

Üçüncü Taraf
Çerezleri

Site üzerinden sunulan bir içeriğin https://www.dogancocuk.com.tr/
adresi dışında başka alan adları üzerinden de sağlanması halinde,
(örneğin, bir video platformunda barındırılan içeriğin Site
üzerinden görüntülenmesi); her bir üçüncü taraf alan adının kendine
münhasır yarattığı çerezlerdir. Bu tür çerezler genel olarak kalıcı
çerezlerden oluşmaktadır.

4. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler
Çerez Servis
Sağlayıcı

Çerez Adı

Türü

dogancocuk.com.tr

PHPSESSID

Kesinlikl
e Gerekli

dogancocuk.com.tr

_gid

Performa
ns

Açıklamalar
PHP diline dayalı uygulamalar
tarafından oluşturulan çerez. Bu,
kullanıcı oturumu değişkenlerini
korumak için kullanılan genel
amaçlı
bir tanımlayıcıdır. Normalde
rastgele
oluşturulmuş bir sayıdır, nasıl
kullanıldığı siteye özgü olabilir,
ancak
iyi bir örnek sayfalar arasında bir
kullanıcı için oturum açma
durumunu
korumaktır.
Bu çerez adı, Google Universal
Analytics’le ilişkilendirilmiştir.
Bu
yeni bir çerez gibi görünmektedir
ve

.dogancocuk.com.tr

Pazarlam
a

.dogancocuk.com.tr

_gat_xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxx
awxxxx

.doubleclick.net

IDE

Pazarlam
a

youtube.com

VISITOR_INFO1_
LIVE

Pazarlam
a

Pazarlam
a

İlkbahar 2017'den itibaren
Google'dan
bilgi bulunmamaktadır. Ziyaret
edilen
her sayfa için benzersiz bir değer
depolamak ve güncellemek için
görünmektedir.
Google Analytics Çerezleri

Bir bağlı kuruluş tavsiye
bağlantısından web sitesine
geldiğinizde komisyonu bağlı
kuruluşlara atfetmek için
kullanılır.
Bağlantılarımızdan birine
tıkladığınızda belirlenir ve
reklamverene ve geldiğiniz web
sitesini bize bildirmek için
kullanılır.
Bu etki alanı Doubleclick'e
(Google)
aittir. Ana faaliyet konusu:
Doubleclick, Googles’ın gerçek
zamanlı teklif veren reklam
borsasıdır.
YouTube, videoları barındırmak
ve
paylaşmak için kullanılan bir
Google
platformudur. YouTube, web
sitelerine yerleştirilmiş videolar
aracılığıyla kullanıcı verilerini
toplar
ve hedeflenen reklamcılığı web
ziyaretçilerine kendi web
sitelerinde
ve diğer web sitelerinde
gösterebilmek
için diğer Google hizmetlerinden
profil verileriyle toplanır. Bu
çerez,
videoların izlenmesini izlemek

youtube.com

PREF

Pazarlam
a

youtube.com

GPS

Pazarlam
a

youtube.com

YSC

Pazarlam
a

için
benzersiz bir tanımlayıcı olarak
kullanılır.
YouTube, videoları barındırmak
ve
paylaşmak için kullanılan bir
Google
platformudur. YouTube, web
sitelerine yerleştirilmiş videolar
aracılığıyla kullanıcı verilerini
toplar
ve hedeflenen reklamcılığı web
ziyaretçilerine kendi web
sitelerinde
ve diğer web sitelerinde
gösterebilmek
için diğer Google hizmetlerinden
profil verileriyle toplanır. Bu,
hizmetlerinin birçoğunda
kullanılan
ortak bir Google çerezidir.
Kullanıcı
tercihini saklar, google
aramalarında
reklamları kişiselleştirmek için
kullanılabilir.
YouTube, videoları barındırmak
ve
paylaşmak için kullanılan bir
Google
platformudur. YouTube, web
sitelerine yerleştirilmiş videolar
aracılığıyla kullanıcı verilerini
toplar;
hedeflenen reklamcılığı web
ziyaretçilerine kendi web
sitelerinde
ve diğer web sitelerinde
gösterebilmek
için diğer Google hizmetlerinden
gelen profil verileriyle toplanır.
YouTube, videoları barındırmak
ve

paylaşmak için kullanılan bir
Google
platformudur. YouTube, web
sitelerine yerleştirilmiş videolar
aracılığıyla kullanıcı verilerini
toplar
ve hedeflenen reklamcılığı web
ziyaretçilerine kendi web
sitelerinde
ve diğer web sitelerinde
gösterebilmek
için diğer Google hizmetlerinden
profil verileriyle toplanır.
5. Çerez Kullanımının Engellenmesi
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına
sahipsiniz. Tarayıcı üreticileri, kendi ürünleri özelinde çerezlerin yönetimi hususunda ilgili
yardım sayfaları sunmakta olup daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
Google Chrome

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

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-ofcookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-informationwebsites-store-on-your-computer

Safari

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

İşbu Çerez Politikası’nda belirtilen usullerle profilleme işlemi gerçekleştirilebilmekte,
sitemizin geliştirilebilmesi için gerekli faaliyet yürütülmektedir.
Kurumumuz tarafından düzenlenen işbu Çerez Politikası kişisel bilgi uygulamalarımızın
gösterilmesi amacıyla, önceden haber verilmeksizin periyodik olarak güncellenebilir. Çerez
Politikamızda önemli herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, internet sitemizde göze
çarpan bir bildirim yer alacak ve bu surette bilgilendirme yapılacaktır. Ek olarak, işbu Çerez
Politikası’nın son güncellenme tarihini işbu Çerez Politikası’nın en üst kısmında
bulabilirsiniz.
6. Çerezleriniz Hangi Hukuki Sebeple İşlenmektedir?

Zorunlu çerezler haricindeki çerezleriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun m. 5/1
hükmü uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebebiyle işlenmektedir. Zorunlu çerezleriniz
ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve
özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin
zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.
7. Çerezlerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?
Çerezlerinize ilişkin talepleriniz ve haklarınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
“ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesinden kaynaklanmakta olup bu madde
kapsamındaki haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketimize iletebilirsiniz.
8. Güncellemeler
Bu Çerez Politikası zaman zaman güncellenebilir.

