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Yayınlayan
Doğan Media International GmbH
An der Brücke 20-22
64546 Mörfelden-Walldorf

Banka Bilgileri
Doğan Media International GmbH
HypoVereinsbank Frankfurt
IBAN: DE27 5032 0191 0322 3172 98
BIC/SWIFT Code: HYVEDEMM430

Ödeme Ko şulları
Fatura bedeli, fatura tesliminden sonraki 14 gün
içerisinde iskontosuz olarak ödenir. Fiyatlar net
olup, faturalamada KDV ilave edilir.

Reklam Servisi

Ebru Taştemir
ebru.tastemir@dogan-media.com
Tel.: +49 61 05 32 89 90

Sevilay Büber
sevilay.buber@dogan-media.com
Tel.: +49 61 05 32 72 70

Faks: +49 61 05 32 89 89

Genel Bilgiler

Reklam Alım Yöntemi
Reklamlarınızı kullanabilmek için, gönderen kişi veya şirketin
bilgilerini, yayın alanını, yayın tarihini, Click-URL ve reklam metnini 
anzeige@hurriyet.de adresine GIF veya JPG biçiminde en geç üç
iş günü öncesinden göndermesi gerekmektedir. Flash, HTML ve
Layer reklamları beş iş günü öncesinden elimize geçmelidir. 
Advertorial çalışmaların metinleri, görselleri ve videoları on gün
önceden ulaştırılmalıdır.

Dosya Biçimleri
Reklamlarınızı GIF, JPG, HTML ve Flash dosyası olarak geçmeniz
gerekmektedir. Kullanıcının bilgisayarında Flash plugin yüklü
olmadığında, reklamları görüntüleyemediğinden, Flash dosyaları
için GIF/JPG (Fallbackimage) biçiminde yedek dosyalara 
gereksinim bulunmaktadır. 

Seslendirme ve Loops
Seslendirme efekti veya müzik, Flash reklam alanlarına entegre
edilebilir. Efektleri tıklayarak başlatmak veya durdurabilmek
gerekmektedir. Sayfa açılımında otomatik başlatmalar ve
seslendirme efektleri mümkün değildir. 
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Dünya Sıralaması

Dünya
Sıralamasında

228.

Türkiye 
Sıralamasında

5.
Ziyaret Edilen
Sayfa Sayısı

(Tekil Ziyaretçi)

19,59

Sayfada Geçirilen
Ortalama 

Süre

9:47
Kaynak Alexa.com 2014
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Türkiye Sıralaması

1. google.com.tr
2. facebook.com
3. google.com
4. youtube.com
5. hurriyet.com.tr

• Haber siteleri arasında en çok Real User sahibi
• 12-14 ve 18-55+ yaş grupları arasında 1.sırada
• Kadın ve erkek kullanıcıların en çok tercih ettikleri haber sitesi
• Evden, işten ve okul / eğitim merkezinden giriş yapanların en çok giriş

yaptıkları haber sitesi
• İnternete her gün girenlerin en çok tercih ettikleri haber sitesi
• Cep telefonundan internete girenlerde ilk sırada
• 3-10+ adet online alışveriş yapanlar arasında ilk sırada
• Üniversite ve lise mezunlarının en çok tercih ettikleri haber sitesi
• İşveren, üst düzey yönetici, orta düzey yönetici, özel sektör çalışanı

nitelikli serbest, işçi, ev kadını, öğrenci ve emekli meslek gruplarının
en çok tercih ettikleri haber sitesi

• Özel otomobil sahibi olanların en çok tercih ettikleri haber sitesi

Genel Bilgiler



Ülke* Anasayfa
Ad Impressions ca.

Anasayfa + Altsayfalar
Ad Impressions ca.

Almanya 57.000.000 120.000.000

Hollanda 12.000.000 30.000.000

İsviçre 7.000.000 18.000.000

Fransa 5.500.000 14.000.000

Belçika 4.500.000 10.000.000

Avusturya 4.500.000 8.000.000

Danimarka 1.350.000 3.500.000

Ad Impressions

*Diğer ülkeler için bizi arayabilirsiniz
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Avrupa Toplam 300.000.000 Ad Impressions



Fiyat Tarifesi

Reklam Biçimi* Boyutu (px) CPM
Rotasyonlu

Wallpaper 728x90 & 120x600 17 €

Superbanner 728x90 9 €

Medium Rectangle 300x250 9 €

(Wide) Skyscraper 120/160/200 x600 9 €

Mouseover alanı tercih edilmesi durumunda, 
CPM fiyatı %50 arttırılır.

İndirimler

5.000 € %10

10.000 € %15

20.000 € %20

30.000 € %25

35.000 € %30

40.000 € %35

50.000 € %40

55.000 €‘nun üzerindeki miktarlarda özel indirim uygulanır. 
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*Farklı reklam biçimleri için bizi arayabilirsiniz



Genel Çalışma Şartları

1. Reklam araçları
Bu genel çalı şma şartları uyarınca reklam araçları belirtilen unsurlardan b ir veya birkaç tanesinden
oluşur:
- Bir resim ve/veya metinden, melodi ve/veya hareketli resi mler (örne ğin banner)
- Tıklandı ğında, reklamı veren mü şterinin belirtmi ş oldu ğu bir online adresinden, yine mü şterinin
alanına dahil olan ba şka bilgilere ba ğlantı olu şturan duyarlı bir alan (örne ğin link). Şekilleri
nedeniyle net olarak kendini belli etmeyen reklam araçları nın, reklam oldu ğu açıkça belli edilir.

2. Sözleşme akdi
Karşıt ferdi sözle şmelerin muhafaza edilmesi şartıyla, sözle şme yazılı veya e-mail yoluyla yapılacak
teyitle gerçekle şir.Sözlü veya telefonla yapılmı ş teyitlerde de, genel çalı şma şartları geçerlidir.
Reklam, reklam ajansı tarafından veriliyorsa, sözle şme şüpheli bir durum halinde, ba şka yazılı
sözle şmelerin muhafaza edilmesi şartıyla reklam ajansı ile gerçekle şir. Reklam sipari şi veren bir
reklamcı ise, reklam ajansı tarafından adlandırılarak bel irginle ştirilmesi gerekir. Do ğan Media
İnternational GmbH, reklam ajanslarından bir yetki belgesi talep etme hakkına sahiptir. Bir reklam
kampanyasındaki (örne ğin Banner, Pop-Up reklamı) ürün veya hizmetler için, reklam v eren sayısının
birden fazla olması halinde, ayrıca yazılı olarak veya e-mail yoluyla akdedilmi ş bir sözle şmeye
gereksinim vardır.

3. Yayınlama süresi
Yapılan sözle şme uyarınca, reklamların tek olarak da yayınlanma hakkı ver ilmi ş ise, sözle şme
akdinden itibaren bir yıl içinde yayınlanmalıdır.

4. Reklamın arttırılması
Reklam sahibi kararla ştırılmı ş veya madde 4’de belirtilmi ş olan süre içinde, gerekli kapasitenin
mevcut olması ko şulu ile, sipari şte belirtilmi ş olan reklam miktarının haricinde daha ba şka reklamlar
da verebilir.

5. İndirimin iadesi
Doğan Media İnternational GmbH’nın sorumlulu ğunda olmayan sebeplerden dolayı bir reklam
sipari şi yerine getirilemiyorsa, sipari ş sahibi olası hukuki sorumlulukları saklı tutmak kaydıyla,
indirimli şekilde verilmi ş olan ile gerçek mebla ğ arasındaki farkı Do ğan Media İnternational
GmbH’ya iade eder.
Şayet reklam sahibi sözle şme yapılırken kullanılan fiyat listesi sebebiyle bir indir imli fiyat hakkına
sahip ise, ba şka şekilde bir anla şma yapılmamı ş olması kaydıyla, kullandı ğı reklam araçlarına geriye
dönük olarak bir yıl içinde denk dü şen indirimi alma hakkına sahiptir. Geriye dönük indirim hak kı, bir
yıllık sürenin bitiminden sonra üç ay içinde talep edilmedi ği takdirde, hükmünü kaybeder.

6. Veri teslimi
Reklam sahibi düzene uygun, virüssüz ve özellikle de Do ğan Media İnternational GmbH’nın formatı
ve teknik esaslarına uygun reklam aracını, yayın tarihinde n önce vaktinde teslim etmek ile
yükümlüdür. Do ğan Media İnternational GmbH’nın reklam aracını muhafaza etme yükümlü lüğü,
reklamın en son yayınlanma tarihinden üç ay sonra sona erer. Reklam sahibi, arzu etmi ş oldu ğu
veya yapılması gerekli de ğişikliklerin maliyetini Do ğan Media GmbH’ya öder.

7. Reddetme hakkı
Doğan Media İnternational GmbH, yapılmı ş olan bir sözle şme dahilinde bulunan reklam sipari şini de
-tek bir reklamı da, içerikleri bir yasayı veya resmi yönetm elikleri ihlal ediyorsa -veya içerikleri
Alman reklam kurulu tarafından bir şikayet davasına konu edilmi ş ise -veya yayınlanması içeri ği,
menşei veya da teknik şekil nedeniyle Do ğan Media İnternational GmbH için kabul edilemez ise,
reddetme hakkını saklı tutar.

Doğan Media İnternational GmbH, özellikle reklam sahibi reklam aracının içeri ğinde sonradan
kendisi bir de ğişiklik yapmı ş ise veya bir link aracıyla yönlendirilen verileri sonradan kendisi
değiştiriyor ise ve bu şekilde ı. paragrafta belirtilen ko şullar yerine getirilmi ş oluyor ise, daha önce
yayınlanmaya ba şlanmı ş bir reklam aracını da geri çekebilir.

8. Hakların güvence altına alınması
Reklam sahibi, reklam aracının yayınlanması için gerekli o lan tüm haklara sahip oldu ğunu garanti
eder. Reklam sahibi, Do ğan Media İnternational GmbH’yı reklam sipari şi ile ilgili olarak, üçüncü
şahıslar tarafından –yasal hükümlerin ihlal edilmesinden d olayı do ğabilecek tüm taleplerden muaf
tutar. Do ğan Media İnternational GmbH, ayrıca gerekli hukuki müdafaa masrafla rından muaftır.
Reklam sahibi Do ğan Media İnternational GmbH’yı, üçüncü şahıslara kar şı hukuki müdafaada iyi
niyetli bir şekilde bilgi ve belgelerle desteklemek ile yükümlüdür. Rek lam sahibi Do ğan Media
İnternational GmbH’ya İnternet dahil her türlü Online medyada yayınlanacak reklam ın kullanımı için
özellikle ço ğaltma, yayma, aktarma, yayınlama, bir veri bankasından alı nması, kullanıma hazır
tutulması ve tüm bunların sipari şin gerçekle ştirilmesi için, zaman ve içerik bakımından gerekli
ölçüde telif hakkı ile ilgili kullanım ve verim hakkı ile di ğer hakları aktarır. Yukarıda belirtilmi ş olan
haklar, her durumda bölge sınırlandırması olmaksızın aktar ılır ve bilinen tüm teknik yöntemler ile
online medyanın tüm bilinen şekilleri ile reklam yayınlama hakkını verir.

9. Doğan Media İnternational GmbH’nın güvencesi

Doğan Media İnternational GmbH reklam aracının yayınını, kabul edilebi lir talepler çerçevesinde,
geçerli olan standart teknik ko şullara uygun, mümkün olan en iyi kalitede sa ğlar. Ancak sipari ş
sahibi, mevcut teknik ko şullarda tamamen hatalardan arınmı ş bir program hazırlamanın mümkün
olmadı ğını bilmektedir. Teminat önemsiz eksiklikler konusunda ge çerli de ğildir.
Özellikle,

- uygun olmayan bir tasvir yazılımı – ve/veya donanım (örne ğin tarayıcı) veya
- başka servis sa ğlayıcılarının ileti şim ağlarındaki aksaklıklardan dolayı
veya
- sistemdeki bozukluktan dolayı bilgisayarın arızalanması v eya proxy olarak adlandırılan ara
hafızalardaki sayfaların eksik ve/veya güncellenmemi ş olmasından dolayı
veya
Sözleşme uyarınca reklam yayınının ba şlamasından sonraki 30 gün içinde servis sa ğlayıcının 24
saati a şmayan (birbirini izleyen veya toplanmı ş şekilde) arızalanır ise, reklam aracının tasvirinde
önemsiz bir hata durumu olarak sayılmaktadır.
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Genel çalı şma şartları

13. Ödemede gecikme

Ödeme gecikmesinde veya ödemenin ertelenmesi durumlarınd a, faiz ve tahsil ücreti hesaplanır.
Doğan Media İnternational GmbH ödemenin gecikmesi durumunda, ödeme yap ılana kadar sipari şi
devam ettirmeyebilir ve geriye kalan reklamlar için pe şin ödeme talep edebilir.

Doğan Media İnternational GmbH, sipari ş sahibinin ödeme gücü konusunda haklı şüphelere sahip
ise, bir reklamı yayınlanma süresi içinde ve o andan sonraki reklamların yayınlanması için,
başlangıçta sözle şmede belirtilmi ş olan ödeme şeklini gözetmeksizin, ödemenin pe şin yapılması ve
açık olan fatura mebla ğlarını kapatılmasını şart ko şabilir.

14. Sözleşme iptali

Reklam sipari şlerinin iptali, yazılı olarak yapılmalıdır. Fesih süresi 5 i ş günüdür.

15. Bilgilendirme yükümlülü ğü

Başka bir şey kararla ştırılmamı ş işe, Doğan Media İnternational GmbH, a şağıdaki bilgileri sipari şin
gerçekle ştirilmesinden sonra on i ş günü içinde sipari ş sahibi için hazır bulundurmak ile
yükümlüdür:

- Reklam aracına eri şim sağlamış kişilerin sayısını,
- Kesintisiz olarak bir saati a şan sunucu arızasını,
- Sayfayı tıklama sayısı.

16. Veri koruması

Reklam sipari şi, yürürlükteki veri koruma yasasının hükümleri uyarınca y erine getirilir.

17. İfa yeri

İfa yeri, Do ğan Media İnternational GmbH ikametgâhının bulundu ğu yerdir.

İş sahipleri, kamu hukukuna ba ğlı tüzel ki şiler ile ticari ili şkilerde veya özel kamusal mal varlı ğı ile
ilgili davalarda mahkeme yeri, Do ğan Media İnternational GmbH’nın ikametgâhıdır. Do ğan Media
İnternational GmbH’nın taleplerini yazılı ihtar yoluyla eld e edilmiyorsa, i ş sahibi olmayanların
mahkeme yeri ikametgâhlarına göre belirlenir. Alman yasal arı geçerlidir. Reklam ordino sahibi,
davanın açıldı ğı dönemde sipari ş sahibinin -i ş sahibi olmayan ki şiler için de geçerlidir- ikametgâhı
veya mutat meskeni bilinmiyor ise veya sipari ş sahibi sözle şme akdinden sonra ikametgahını veya
mutat meskenini kanunların geçerlilik alanının dı şına nakletti ise, mahkeme yeri olarak Do ğan
Media İnternational GmbH geçerlidir, şayet sözle şme yazılı olarak akdedilmi ş ise.

zamana bağlı sabit reklam sipari şinde servis sunucusunun önemli bir süre boyunca (reklam sip arişi
için ayrılmı ş sürenin yüzde ondan fazlası) devre dı şı kalması durumunda reklam sahibinin ödeme
yükümlülü ğü, arıza süresince ortadan kalkar. Bunun haricinde talepte b ulunulması mümkün
değildir. Reklam aracının yayını esnasında kalitenin yetersi z olması halinde, reklam sahibine
ödemede bir indirim veya kusursuz bir telafi reklamı hakkı d oğar, fakat sadece reklam aracının
amacının zedelendi ği ölçüde. Telafi reklamının ba şarısızlık ile sonuçlanması veya uygunsuz olması
durumunda, reklam sahibinin ödeme indirimi almaya veya rek lam sipari şini geri alma hakkına
sahiptir.Reklam belgelerinde olası kusurlar aleni belli d eğil ise, reklam sahibinin yetersiz yayın
halinde herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur. Bu aynıs ı tekrarlanan reklam yayınlarındaki
hatalar için de geçerlidir, şayet reklam sahibi bir sonraki reklam yayınından önce hatay a dikkat
çekmez ise.

10. Performans aksaklıkları

Bir reklam sipari şi, Doğan Media Holding İnternational GmbH’nın sorumlulu ğunda olmayan
sebeplerden dolayı (örne ğin yazılımdan dolayı veya ba şka teknik sebeplerden), özellikle de
bilgisayar arızası, mücbir sebepler, grev, yasal hükümlerd en, üçüncü şahısların sorumluluk alanında
olan aksaklıklardan (örne ğin ba şka hizmet sa ğlayıcılarından), a ğ sağlayıcıları veya hizmet
sunucuları veya da mukayese edilebilir ba şka sebeplerden gerçekle ştirilemiyor ise, mümkün
oldu ğunca daha sonra gerçekle ştirilerek bu durum telafi edilir. Makul ve reklam sahibi içi n uygun
olan bir süre içinde reklamın telafi edilmesi halinde, Do ğan Media İnternational GmbH’nın ücret
hakkı baki kalır.

11. Sorumluluk

Borcun olumlu ihlali, sözle şme akdi esnasında kusur ve haksız fiil hallerinde yalnızca Do ğan Media
İnternational GmbH’nın, vekilinin veya vekaleten temsil ed enin kasıtlı davranı şı veya ağır ihmali var
ise tazminat hakkı do ğar. Bu sadece garanti edilen nitelik ve önemli sözle şme yükümlülüklerinin
mükellefiyeti için geçerli de ğildir; son belirtilen hususta sorumluluk tahmin edilebili r zarar ile
sınırlıdır. Hizmetin yerine getirilmesinin imkansız olmas ından ve gecikmeden do ğan tazminat hakkı
hafif ihmal durumlarında tahmin edilebilir zararın tazmin ed ilmesi ile sınırlıdır. Basit vekaletle temsil
edenin a ğır ihmali durumunda, şirketlere kar şı sorumlulu ğun kapsamı tahmin edilebilir zarar ile
sınırlıdır. Bu husus, sözle şme yükümlülüklerin ihlali için geçerli de ğildir.

12. Fiyat listesi

Sipari ş anında, internette yayında olan fiyat listesi geçerlidir. Şirketlere kar şı değişiklik hakkı saklı
bulunmaktadır. Ancak Do ğan Media İnternational GmbH tarafından teyit edilmi ş olan ordinolarda
fiyat de ğişiklikleri, yalnızca reklamın yayıncısı tarafından reklam a racının yayınlanmasından en az
bir ay önce bildirildi ği takdirde geçerlidir. Fiyat artı şı durumunda, reklam sahibine vazgeçme hakkı
doğar. Vazgeçme hakkı, fiyat artı şı bilgisini aldıktan sonra 14 gün içinde kullanılmak zorunda dır.
İndirimler, o anda geçerli olan fiyat listesi üzerinden belir lenir. Reklam ajansları ve ba şka reklam
aracıları, reklam sahibine yaptıkları teklif, sözle şme ve hesapla şmalarda Do ğan Media
İnternational’in fiyat listesine uymak ile yükümlüler.
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