
ADTARGET REKLAM YAYIN SÖZLEŞMESİ 

  

İşbu Sözleşme Barbaros Mah. Ardıç Sk. G1 Blok no:4 G1/11 Ataşehir/İstanbul adresinde 
ticari faaliyette bulunan ‘’ADTARGET MEDYA A.Ş.’’ (bundan böyle “ADTARGET” olarak 
anılacaktır)  ve……………………………………..………adresinde ticari faaliyette bulunan  
……………………………….. (bundan böyle “YAYINCI” olarak anılacaktır) arasında 
imzalanmış olup Sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması durumunda kabul edilerek 
karşılıklı olarak yürürlüğe girecektir. 

  

YAYINCI ve ADTARGET tek tek “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır. 

 MADDE 1 

 SÖZLEŞMENİN KONUSU 

 İşbu Sözleşme "ADTARGET" tarafından geliştirilen ve yönetilen reklam hizmetlerinin 
detayları ile ADTARGET ve YAYINCI’nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine 
ilişkindir. 

  

MADDE 2 

HİZMET KURULUMU 

2.1       YAYINCI, ADTARGET tarafından verilecek hizmetin teknik gereksinimlerine ve 
şartnamelerine uymak ile yükümlüdür. Bu teknik şartnameler aşağıdaki işlemleri içerebilir; 

2.2       YAYINCI, ADTARGET tarafından tedarik edilen reklam kampanyalarının YAYINCI’nın 
web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kodu,  kendi web sitesine yerleştirmeyi kabul ve 
taahhüt eder, 

2.3       YAYINCI, ADTARGET reklam sisteminin düzgün çalışmasını etkileyecek herhangi 
bir   girişimde bulunmamayı, sistemin işleyişini bozacak veya sekteye uğratacak herhangi bir 
yazılım ya da cihaz kullanmamayı kabul ve taahhüt eder, 

2.4       YAYINCI, hukuka veya sözleşme kurallarına aykırı sisteme müdahale etmek, yetkisiz 
giriş yapmak gibi fiillerle ve hukuka aykırı amaçlarla elektronik ortamda, saldırı ve eylemlerde 
bulunmayacağını kabul ve beyan eder, 

2.5       YAYINCI, kendisine ek gelir sağlamak amacıyla sahte tıklamalar veya gösterimler 
yaparak sistemi manipüle etmeyeceğini, bu tür tıklamalar tespit edildiğinde, doğmuş ve 
doğacak tüm hak ve alacaklarından feragat ettiğini ve YAYINCI imtiyazlarını kaybedeceğini 
kabul ve beyan eder, 

2.6       YAYINCI, ADTARGET kullanıcısı olarak yer aldığı süre boyunca, üyelik bilgilerinde 
yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgiler değiştiği zaman değişen 
bilgilerde gerekli güncellemeleri ivedilikle yapacağını, hesabında yer alan kendisine ait 
herhangi bir bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı 
sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder, 

   

MADDE 3 

REKLAM GÖSTERİMİ 

3.1       YAYINCI,  web sitelerinde  ADTARGET reklamlarını/kodlarını dilediği zaman 
durdurabilir ve/veya kaldırabilir. YAYINCI’nın hiç bir mazeret göstermeksizin reklam ajansları, 
direkt reklam veren ile kurulan bağlantılar veya üçüncü taraf reklam verenlerden reklam 
alma/yayınlama özgürlüğü bulunmaktadır. 



3.2       ADTARGET, karalayıcı, müstehcen ya da yasa dışı nitelikte YAYINCI’ya zarar 
verebilecek reklam kampanyalarının yayınlanmaması için ticari açıdan makul çabayı gösterir. 
YAYINCI’nın web sitelerinde bu gibi reklamların gösterilmesi ve ADTARGET‘ı yazılı veya 
sözlü olarak bilgilendirmesi halinde, ADTARGET ilgili reklamları derhal YAYINCI web 
sitesinden kaldırmak ile yükümlüdür. 

 

MADDE 4 

KULLANICI RAPOR PANELİ 

ADTARGET kendi sunucuları üzerinden, YAYINCI hakediş tutarının hesaplanması için 
gereken görüntüleme sayısını ve/veya tıklamaları ve/veya diğer ölçütleri ölçer. 

YAYINCI, ADTARGET’ın ölçümlerinin nihai olduğunu ve diğer her türlü ölçümün üzerinde 
olduğunu kabul eder. ADTARGET, YAYINCI’ya günlük istatistiklere erişmek ve kendi hakediş 
hesabını kontrol etmek için çevrimiçi bir kullanıcı paneline erişim sağlamak ile yükümlüdür. 
YAYINCI, kendi kişisel ve gizli parola ve kimlik kullanımından ve saklanmasından 
sorumludur. YAYINCI, her türlü kayıp ya da istemeden ifşa etme durumunda ADTARGET'ı 
derhal yazılı olarak bilgilendirecektir. 

  

MADDE 5 

FATURA VE ÖDEME ŞEKLİ 

5.1   YAYINCI’nın fatura hakediş tutarı, mutabakatları ve faturalaşması aylık periyotlar ile 
yapılmaktadır. 

5.2   ADTARGET ödeme vadesi NET 30 (otuz) gündür. 

5.3   ADTARGET, vadesi gelen YAYINCI ödemesini, YAYINCI’nın fatura üzerinde ve/veya 
ADTARGET tarafından tedarik edilen çevirimiçi kullanıcı panelinde belirttiği IBAN 
numarasına göndermek ile yükümlüdür. 

 

MADDE 6 

FİKRİ MÜLKİYET 

6.1       Taraflar, işbu Sözleşme yürürlüğe girmeden önce kendisine ait olan fikri mülkiyet 
haklarının tek sahibi olarak kalacaktır. 

6.2      ADTARGET tarafından Yayıncı kullanımına sunulan kodlar ve tasarımlar da dahil 
olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri hak ADTARGET 'a veya ADTARGET 
reklam verenlerine aittir. ADTARGET veya ADTARGET reklam verenleri YAYINCI'ya, işbu 
Sözleşme kapsamında telif haklarına tabi çalışmalarını, hizmetlerini ve bilgilerini kullanma 
yetkisi vermektedir. 

ADTARGET tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece YAYINCI, ADTARGET'ın veya 
reklam verenlerin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, yayamaz veya bunlardan 
türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 

  

MADDE 7 

ADTARGET KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ 

YAYINCI, ADTARGET kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, çıkacak her türlü ihtilafta 
ADTARGET’ın her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, 
mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu 
maddenin HMK 193. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder. 



  

MADDE 8 

SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH 

8.1       Işbu Sözleşme elektronik ortamda Taraflarca onaylanması durumunda kabul edilerek 
karşılıklı olarak yürürlüğe girecektir. 

8.2       Taraflar hiçbir mazeret göstermeksizin Sözleşme koşul ve şartları altında diledikleri 
zaman fesih haklarını kullanabilirler. 

8.3       Fesih durumunda YAYINCI, çevirimiçi kullanıcı panelinde ADTARGET tarafından 
onaylanan, kesinleşen güncel hakediş tutarını fesih tarihini takip eden ay sonunu takiben 
ADTARGET’a fatura edebilir. ADTARGET, Madde 5.2 de belirlenen vade süresinde fatura 
tutarını ödemek ile yükümlüdür. 

   

MADDE 9 

GİZLİLİK, GÜVENLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

9.1 ADTARGET, YAYINCI web sitelerinin içeriklerini ve ziyaretçilerinin davranışlarını 
reklam performans iyileştirmesi amacı ile bilgi toplamak ve depolamak için çeşitli 
teknolojilerden yararlanmaktadır. Bu çalışma şekli YAYINCI web sitesi kullanıcılarının 
tarayıcısını, cihazını, konumunu, internet protokolü adresini ve davranışlarını belirlemek 
üzere çerezler veya benzeri teknolojiler kullanmayı da içerebilir. Toplanan bilgiler tamamen 
anonim bilgilerdir ve kesinlikle kişisel bilgileri içermemektedir. ADTARGET tarafından 
hizmetleri kapsamında toplanan bilgiler, hizmetlerini sunmak, sürdürmek, korumak, yeni 
hizmetler geliştirmek ve YAYINCI web sitesi kullanıcılarına, daha uygun reklamlar sunmak 
için kullanılmaktadır. 

9.2 Ancak, işbu Sözleşme kapsamında Tarafların YAYINCI web sitesi üzerinden erişim 
sağladıkları bilgilerin 6698 sayılı Kanun çerçevesinde kişisel bilgi olması halinde; 

YAYINCI, web sitesinde üçüncü kişilerin kişisel verilerini bizzat kendisi toplamışsa ve 
ADTARGET bu kişisel verilere YAYINCI vasıtasıyla ulaşmakta ise, YAYINCI bu verileri 
yasada  öngörüldüğü şekilde temin ettiği izinler kapsamında ADTARGET ile paylaştığını, 
talep halinde bu izinleri ADTARGET’a sunmayı kabul eder. YAYINCI, izin alma 
yükümlülüğüne aykırı davranmış olması nedeniyle ADTARGET’ın uğrayacağı doğrudan 
zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
ADTARGET’ın YAYINCI web sitesi üzerinden kişisel veri toplaması ve YAYINCI’nın da bu 
kişisel verilere erişim sağlaması söz konusu olması halinde, YAYINCI bu kişisel verileri gizli 
tutacağını, tüm çalışanları ve iş ortakları da dahil olmak üzere bu gizlilik hükmüne uygun 
davranmalarını sağlayacağını, bu kişisel verileri hiçbir şekilde kullanmayacağını ve 
işlemeyeceğini, bu yönde her türlü önlemi alacağını kabul beyan ve taahhüt eder. YAYINCI, 
anılan gizlilik yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle ADTARGET’ın uğramış 
olduğu veya uğrayacağı zararları ödemeyi gayri kabulü rücu olarak kabul beyan ve taahhüt 
etmiştir. 
  
Taraflar birbirlerine iletilen ve/veya teknolojik olarak vakıf oldukları bu kişisel verilerle ilgili 
olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatta 
belirlenen gereklilikleri yerine getirdiklerini, mevzuat değişikliği ile oluşacak yeni gereklilikleri 
derhal yerine getireceklerini kabul beyan ve taahhüt etmektedirler.  
 



ADTARGET, YAYINCI web sitesi üzerinden temin edeceği kişisel verileri, 6698 saylı Kişisel 
Verileri Koruma Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak; 
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru 
amaçlar için işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işleyeceğini, ilgili 
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edeceğini 
kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye 
yönelik gerekli tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. ADTARGET gerektiği 
durumlarda ilgili kişisinin açık rızasını temin edecektir.   
  

MADDE 10 

TEBLİGAT 

YAYINCI, ADTARGET kullanıcı paneline kayıt esnasında bildirdiği elektronik posta adresine 
ve/veya ikametgah/ofis/iş adresine yapılacak her türlü bildirim ve tebligatın kendisine 
yapılmış sayılacağını ve tüm yasal sonuçlarıyla birlikte geçerli olacağını kabul beyan ve 
taahhüt eder. Taraflar adres değişikliklerini diğer Tarafa derhal bildirmek zorundadırlar. Aksi 
takdirde bildirilen eski adrese yapılan tebligat yasal olarak yapılmış sayılacaktır.  

 

MADDE 11 

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 

ADTARGET, İşbu Sözleşme maddeleri üzerinde her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapma 
hak ve yetkisine sahiptir. Yapılan değişiklikler işbu sayfada yayınlandıktan sonra eski ve yeni 
tüm reklam yayıncılarını bağlayacağını YAYINCI kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

MADDE 12 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

İşbu Sözleşme Türk Hukuku uyarınca yürütülecek olup, Sözleşmenin uygulanmasından 
doğabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

Yayıncı ve Yayıncı Temsilcisi olarak toplam 12 (oniki) Maddeden oluşan işbu Sözleşmenin 
tamamını okuduk ve kendi irademizle kabul ettik. İşbu sözleşmenin tamamına uygun 
davranacağımızı kabul beyan ve taahhüt ederiz. 

  

 
 


