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ÇEREZ POLİTİKASI 

 

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (“Doğan Burda” veya “Şirket”) olarak 

internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi 

geliştirebilmek için çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın 

ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizin tüm 

özelliklerini kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. 

 

1. Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?  

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya 

ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. 

 

İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sayılmaktadır;  

 

 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 güvenliğinin teminini sağlamak. 

 

2. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri 

 

Çerez Türü Açıklamalar 

Oturum Çerezleri 

Oturum çerezleri, Site’yi kullanımınız sırasında geçerli olan 

çerezler olup internet tarayıcısı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini 

korurlar. 

Kalıcı Çerezler 
Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek 

veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. 

Birinci Taraf 

Çerezleri 

Site tarafından oluşturulan ve sadece Vakıf tarafından okunabilen 

çerezlerdir. Bu çerezler oturum çerezleri veya kalıcı çerezler 

olabilirler. 

Üçüncü Taraf 

Çerezleri 

Site üzerinden sunulan bir içeriğin https://www.doganburda.com/   

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. 

 

3. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler 

 

Çerez 

Servis 

Sağlayıcı 

Çerez Açıklamalar 

Çerez Tipi Çerez Süresi 

https://www.doganburda.com/
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elledecorati

on.com.tr 

ASP.NET

_S 

essionId 

Microsoft .NET tabanlı teknolojilerle 

yazılmış siteler tarafından kullanılan 

genel amaçlı platform oturumu çerezi. 

Genellikle sunucu tarafından isimsiz 

bir kullanıcı oturumu sağlamak için 

kullanılır. 

Kesinlikle 

Gerekli 

Oturum 

süresi 

boyunca 

_ga Bu çerez adı, Google'ın daha çok 

kullanılan analiz hizmeti için önemli 

bir güncelleme olan Google Universal 

Analytics ile ilişkilendirilmiştir. Bu 

çerez, benzersiz kullanıcıları rastgele 

oluşturulmuş bir sayıyı müşteri 

tanımlayıcısı olarak atayarak ayırt 

etmek için kullanılır. Bir sitedeki her 

sayfa isteğine dahil edilir ve site 

analitiği raporları için ziyaretçi, 

oturum ve kampanya verilerini 

hesaplamak için kullanılır. Varsayılan 

olarak, 2 yıl sonra sona erecek şekilde 

ayarlanmıştır, ancak bu, web sitesi 

sahipleri tarafından özelleştirilebilir 

Performans 2 yıl 

_gid Bu çerez adı, Google Universal 

Analytics’le ilişkilendirilmiştir. Bu 

yeni bir çerez gibi görünmektedir ve 

İlkbahar 2017'den itibaren Google'dan 

bilgi bulunmamaktadır. Ziyaret edilen 

her sayfa için benzersiz bir değer 

depolamak ve güncellemek için 

görünmektedir. 

Performans 1 gün 

 

4. Çerez Kullanımının Engellenmesi  

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına 

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-of-

cookies 

Mozilla Firefox 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-

websites-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. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
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Şirketimiz 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. 

  

5. 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. 

 

6. 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 taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 

uyarınca Şirketimize iletebilirsiniz. 


