
Çerez Politikası 

Doğaner A.Ş (“DOĞANER”) olarak, İnternet sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve sitemizin 
kullanımını kişiselleştirmek amacıyla çerezler, piksel etiketleri (“pikseller”) ve yerel saklama 
teknolojileri kullanmaktayız. Bu sayfanın, anılan teknolojilerin niçin kullanıldıklarını ve bunları 
kontrol etmeyi veya -tercihiniz bu yöndeyse- silmeyi anlamanıza yardımcı olmasını istiyoruz. 
Neredeyse tüm İnternet siteleri gibi, İnternet sitesinin sunucusu veya bu siteyi işletmesi amacıyla 
desteği alınan şirketlerin sunucuları İnternet Sitesi’ni kullanmanızı sağlamak ve deneyiminizi 
kişiselleştirmek amacıyla bilgisayarınıza “çerez” yerleştirebilirler. Çerez kullanmaksızın sitenin 
tüm işlevlerini etkin tutmamız ve sizin bunlardan yararlanmanız mümkün olmayabilir. 

  

Çerez Nedir? 

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir 
deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web 
sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir 
metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla 
cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız 
cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın 
içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi 
daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder. 

  

Çerezler Neden Kullanılır? 

Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından 
hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir 
deneyim sunmasını sağlar. Çerezler İnternet Sitesi ziyaretiniz sırasında bilgisayarınızın İnternet 
Sitesi tarafından tanınmasını sağlar ve çevrimiçi deneyiminizin sizin için uyarlanmasına ve sizin 
için daha kullanışlı hale gelmesine yardımcı olur. Çerezler ayrıca kullanıcıların sisteme daha 
verimli giriş yapabilmeleri, işlem geçmişlerini takip edebilmeleri ve oturumlar arasında bilgilerin 
saklanması ile ilintili olarak fayda gösterirler. Çerezlerden toplanan bilgiler İnternet sitesinin 
fonksiyonunun geliştirilmesinde de kullanılabilir. Bu İnternet Sitesi’nde yer alabilecek reklamcılar 
ve/veya diğer içerik sağlayıcıları da bu İnternet sitesi tarafından gönderilmeyen çerezler 
kullanabilirler. Bu gibi reklam veya içerik “kişiselleştirilmiş” reklamlar veya kullanıcıların ilgisini 
çekebilecek başka mesajlar sağlanması için işbu İnternet Sitesi’nin kullanıcılarının ilgilerini takip 
edip hedefleyen çerezler içerebilirler.DOĞANER’ın bu çerezlere ilişkin herhangi bir sorumluluğu 
bulunmamaktadır. Bununla beraber çerezleri geçersiz kılmanız halinde, bu İnternet Sitesi’nin bazı 
kişiselleştirilmiş fonksiyonlarını kullanamayabilirsiniz. 

  

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme 

Çoğu İnternet tarayıcısı (Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Safari ve Firefox gibi) çerez 
aldığınızda veya çerezlerin gönderilmesini engellemeyi dilediğinizde sizi uyarabilecek özelliklere 
sahiptir. Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya 
silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol 
edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul 
etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma 
seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de 
mümkündür. Çerezler hakkında daha fazla bilgi ve çerezlerin tarayıcınıza yüklenmesini 
engellemeye ilişkin ayrıntılı talimatlar için lütfen şuraya bakın: Www.Allaboutcookies.Org 

 

http://www.allaboutcookies.org/

