
ÇEREZ POLİTİKAMIZ 

 

DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş. (“Şirket”) olarak, web sitemizde kullanılmakta olan çerez türleri, 

çerezlerin neden kullanıldığı gibi konular hakkında işbu politika ile sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu politika 6698 

Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki ilgili yükümlülüklere uymak amacıyla 

bilgilerinize sunulmuştur. 

Çerez Nedir? 

      Çerez, bir web sayfasını ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza 

kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır.  

Çerez Türleri Ve Kullanım Amaçları 

Web sayfamızda geçici, kalıcı, zorunlu olmak üzere üç tür çerez aşağıda açıklanan işlevler kapsamında 

kullanılmaktadır: 

a- Geçici çerezler, sadece oturum sırasında geçici olarak depolanır ve en kısa sürede tarayıcınızı kapattıktan 

sonra kaldırılır 

b-  Kalıcı çerezler, tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/ mobil cihazda kalır ve web sitesi 

döndüğümüzde sizi tanımak için kullanılır. Kalıcı çerezlerin süreleri dolana kadar yeni bir çerez yüklenir, 

bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır 

c- Zorunlu Çerezler, gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web 

sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra 

bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır. 

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları ve Talepleri 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki 

haklara sahiptir: 

a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme 

b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme 

c- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme  

d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 

e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme 

f- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme 

g- (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme 

h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 

i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini 

talep etme 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.dogruvarlik.com/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan 

“DOĞRU VARLIK - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENME POLİTİKASI” ile düzenlenen 

yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) 

gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak; işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirket 

tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınacağını belirtiriz.  

Saygılarımızla, 


