
Bu metin, www.adtarget.com.tr (“Adtarget”) sitesinin gizlilik, çerez ve veri koruma politikasıdır 

(“Politika”). Bu Politika, web siteleri ve/veya Twitter, Facebook, diğer sosyal ağ siteleri (“Siteler”) 

aracılığı ile toplanan kişisel veri türlerini ve kişisel verilerin nasıl kullanılabileceğini ve/veya kiminle 

paylaşılabileceğini açıklamaktadır. Bu Politika ayrıca irtibat bilgilerinizi güncellemek, pazarlama 

iletişimleri ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak topladığımız kişisel verilere erişmek ve bunların 

kullanımını kontrol etmek veya bu Sitelerdeki gizlilik uygulamalarımızla ilgili sorularınıza cevap 

bulmak için bize nasıl ulaşabileceğinizi de açıklamaktadır. 

Eğer site tarafından bu gizlilik politikasına aykırı bir uygulama gerçekleştirildiğini hissederseniz, 

lütfen bizimle temasa geçiniz. 

www.adtarget.com.tr 

E-mail: info@adtarget.com.tr 

Telefon: +90 850 939 94 08 

Adres: Barbaros Mh. Ardıç Sk. Varyap Meridian G2 Blok K.1 D.4 Ataşehir/İSTANBU 

Kayıt 

www.adtarget.com.tr sitesine üye olmak için kullanıcı önce bir kayıt formu doldurmalıdır. Kayıt 

sırasında kullanıcıdan şirketine ait iletişim bilgileri (telefon, e-mail gibi) ile şirket profili ve ürünleri 

hakkında bilgi vermesi istenmektedir. Bu bilgiler, üyeleri yeni ürün ve hizmetler hakkında 

bilgilendirmede, üye profili belirlemede kullanılabilir. 

Hakkınızda toplanan bu bilgiler, demografik veya diğer veriler öncelikli olarak Kişisel Veri sayılacaktır. 

Kişisel Verilerinizin Adtarget tarafından işlenmesini istemezseniz lütfen verilerinizi veya bilgilerinizi 

bize göndermeyin veya silinmesini talep edin. 

Kullanıcı Adı ve Şifre 

Kullanıcının hesabına sadece ona ait kullanıcı adı ve şifresiyle erişilebilmek mümkün olacaktır. 

Veri Toplama ve Kullanma 

Adtarget sadece Anonim bilgileri toplar. 

Yani Anonim çerezlerin kaydettiği aşağıdaki anonim bilgileri toplar: 

 

 Ortak sitelerde sizin aktiviteleriniz ile alakalı olaylar (görüntülediğiniz sayfa sayısı, bu site üzerinde 

görüntülediğiniz ürünler, ortakların web sitesinde yapmış olduğunuz aramalar gibi…) 

 Yaş aralığı gibi sosyo-demografik verileri içerebilecek güvenli ortaklar tarafından sunulan bilgiler. 

 Size gösterilen reklam sayısı gibi Adtarget reklam sunum aktiviteleri ile ilgili olaylar. 

Siteleri her ziyaret ettiğinizde veya Sitelerle her etkileşim kurduğunuzda Adtarget Sitelere nasıl 

erişildiği ve Sitelerin nasıl kullanıldığı (“kullanım verileri”) hakkında otomatik veya pasif olarak bilgi 

toplayan çeşitli teknolojiler kullanabilir. Kullanım verileri arasında, kısmen, tarayıcı türü, işletim 

sistemi, ziyaret edilen sayfa, zaman, Siteleri ziyaret eden kullanıcı sayıcı ve daha önce görüntülenen 

sayfalar sayılabilir. Kullanım verileri, Sitelerde belirli bir sayfayı ziyaret eden kişi sayısı, sayfayı ziyaret 

süresi ve (eğer tıkladılarsa) “tıkladıkları” köprüler gibi Sitelerin kullanımı hakkında bize bilgi veren 

istatistiksel verilerdir. Bu kullanım verileri Siteleri ziyaretçiler için güncel ve ilginç tutmaya ve içerikleri 

ziyaretçilerin ilgi alanlarına uyarlamaya yardımcı olmaktadır. Kullanım verileri genellikle kişisel olarak 

http://www.adtarget.com.tr/
tel:+908509399408


tanımlayıcı değildir, ancak Adtarget bu verileri özel ve kimliği tanımlanabilir kişi olarak sizinle 

ilişkilendirirse bunlara Kişisel Veri muamelesi yapacaktır. 

Adtarget, kullanmış olduğunuz internet tarayıcınızın son 30 gün içerisinde ortak sitelerimizden birini 

ziyaret ettiğini bilmektedir. 

Adtarget kişisel bilgilerinizi toplamamaktadır, kim olduğunuzu, iş yerinizi, doğum tarihinizi, mail 

adresinizi veya sizin hakkınızda herhangi bir kişisel bilginizi bilmemektedir, hedefleme amaçlı sizin IP 

adresiniz kullanılmaz ya da depolanmaz. Din,siyasi görüş,sağlık gibi hassas konular hakkında bilgi 

toplanmaz. 

Bilgilerinizin kullanım kontrolleri 

Bilgilerin üçüncü şahıslara açıklanması: 

Adtarget kişisel bilgilerinizi Adtarget ile bağlı olmayan üçüncü şahıslarla rızanız olmadan asla 

paylaşmaz. Reklam teknolojileri tarafından toplanan kişisel olmayan bilgileriniz kullanıcılarla ve 

ortaklarla online reklam hedefleme veya raporlama amacı doğrultusunda paylaşılabilir. 

Çocuklar: 

Siteler 13 yaşından küçük çocuklara yönelik değildir. 13 yaşından küçük çocukların kişisel olarak 

tanımlayıcı veriler kasıtlı olarak toplanmaz. Veriler toplandıktan sonra kullanıcının 13 yaşından küçük 

olduğu tespit edilirse, bu kullanıcının ebeveyninin/velisinin izni olmadan kendisinin kişisel verileri 

tutulmaya devam edilmez. 13 yaşından küçük bir çocuğun kişisel olarak tanımlayıcı verilerinin 

bilmeden toplandığı fark edilirse, bu veriler kayıtlardan silinir. 

Hassas Bilgiler: 

Adtarget bilinçli olarak sizin banka hesap numarası sosyal güvenlik numaranız, ilaçve reçete 

kayıtlarınız ya da tıbbi kayıtlarınız gibi hassas bilgilerinizi asla toplamaz. 

Ticari Bilgi Yayınlama 

Kullanıcının siteye bıraktığı ticari talep, şirket haberi, ürün bilgileri vb. bilgiler sitenin tüm 

kullanıcılarına açıktır. Bu alanlara kişisel bilgileri bırakma kararını verirken bu durum göz önüne 

alınmalıdır. 

Bilgileri Güncelleme 

Kullanıcı, Üyeler Alanında yer alan linkler yoluyla dilediği zaman sitede bulunan kendisiyle ilgili 

bilgileri silebilir, değiştirebilir.Üyeliğin iptali için ise info@adtarget.com.tr adresine e-mail 

gönderilmelidir. 

Bülten Mailleri 

www.adtarget.com.tr kullanıcılarına reklam,kampanya,bülten,tebrik mesajları ile kullanıcının 

ürünlerine özel teklif mailleri gönderebilir. Kullanıcı dilediği zaman mail içindeki "mail listesinden 



çıkmak istiyorum" linkine tıklayarak mail listesinden çıkabilir ve bu mailler kendisine bir daha 

gönderilmez. 

Bilgiyi Paylaşma 

Kullanıcılara ait demografik bilgiler sitenin reklam verenleriyle paylaşılabilir, bu paylaşım 

kullanıcıların kişisel bilgilerinin aktarılmasını içermez. www.adtarget.com.tr , kullanıcılarına herhangi 

bir hizmeti (ödeme altyapısı vb) üçüncü bir taraf aracılığıyla sunduğu takdirde o hizmetin 

gerçekleşmesi için gerekli bilgiler üçüncü tarafa iletilir. Söz konusu taraf, bu bilgiyi hizmetin 

gerçekleştirilmesi dışında bir amaçla kullanamaz. 

Cookie (Çerezler): 

Adtarget ortak websitelerini ziyaret eden kullanıcıları anonim çerezler kullanarak etiketler. Adtarget 

tarafından etiketlenen kullanıcılar çerez içerisinde anonim bir tanımlayıcıya sahip olurlar. Çerezler ile 

asla kullanıcının isim,adres gibi kişisel bilgileri tutulmaz. Browser çerezleri Adtarget’in reklam 

gösterdiği ortak web sitelerden birini ziyaret etmiş kişiler için ziyaretçi tarafından görüntülenmiş 

ürünleri tutar. 

Çerezler nedir? 

Çerez kullanıcının bilgisayarında kaydetme ve depolama amaçlı kullanılan küçük bir text dosyasıdır. 

Kullanıcının kişisel bilgileri asla tutulmaz. 

İki tip çerez vardır ; 

 Oturum çerezleri: Web sitesinde gezinmeyi kolaylaştırmak amaçlı kullanılır.Session ID cookie; 

internet tarayıcısı kapandığında veya siteden çıktığınızda sona erer. 

 Kalıcı çerezler: Kullanıcının isim,gibi kişisel bilgilerini tutmadan internet üzerindeki aktivitelerini tutar. 

Internet tarayıcınız kapansa dahi silinmezler. 

Reklamlar yayıncılar tarafından bir çok websitesinde yayınlanır. Bu yayıncılar sizin tarayıcınıza cookie 

bırakabilir. Bu cookie sayesinde yayıncı Adtarget sisteminde var olan özel reklamları için sizi yeniden 

hedefleyebilir. 

Bu hedeflemeyi iptal etmek için Adtarget’e bildirimde bulunmanız gerekmektedir. 

Browser üzerinden cookie’leri temizleyerek bu hedeflemeleri iptal edebilirsiniz. Her browser için bu 

adımlar faklıdır. Browser’ınızda ayarlar sekmesini bulmalısınız. Gizlilik ayarları alanında çerezlerinizi 

silebilirsiniz. 

Chrome’da Cookie temizlemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. 
1. Tarayıcı araç çubuğunda Chrome menüsünü tıklayın. 

2. Ayarlar'ı seçin. 

3. Gelişmiş ayarları göster'i tıklayın. 4. "Gizlilik" bölümünde İçerik ayarları düğmesini tıklayın. 

5. "Çerezler" bölümünde, çerez ayarlarını değiştirebilirsiniz ve çerez silebilirsiniz. 

Log Dosyaları 



Sitenin yönetimi, trendleri görme, kullanıcı hareketlerini izleme, kullanımı arttırmak için demografik 

bilgi toplama amacıyla IP adreslerini kullanır. IP adresleri kullanıcıların kimliğini tespit etme imkanı 

vermez. 

Linkler 

Adtarget’in web sitelerinden başka sitelere linkler vardır. www.adtarget.com.tr, bu siteden link 

verilen diğer sitelerin içeriğinden ve gizlilik politikalarından sorumlu değildir. 

Yarışma ve Anketler 

Zaman zaman kullanıcılardan anket, yarışma ve çekilişler için bilgi istenir. Bu anket ve yarışmalara 

katılmak isteğe bağlıdır, kullanıcı bilgi verip vermemeye kendisi karar verir. İstenen bilgi iletişim 

bilgilerini (isim, adres gibi) ve demografik bilgileri (yaş, cinsiyet gibi) içerebilir.İletişim bilgileri 

kazananlara kazandığını bildirmek ve ödül vermek için kullanılır. Anket soruları sitenin kullanımını 

izlemek ve siteden duyulan memnuniyeti ölçmek için kullanılır. Bu durumda verdiğiniz bilgilere 

Kişisel Veri muamelesi yapılacaktır. 

Güvenlik 

Bu sitede kullanıcıya ait bilgilerin emniyeti için her türlü önlem alınmıştır. Kullanıcı web sitesi 

aracılığıyla kredi kartı bilgisi verirken bu bilgi SSL teknolojisi ile şifrelenir. Sipariş formu gibi güvenli 

bir sayfadayken browser kilitlenir. Ayrıca Adtarget Kişisel Veri’lerin güvenliği için 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kendi üzerine düşen her türlü önlemi almaktadır. Bu politika 

hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz veya kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda bir 

endişeniz olması durumunda lütfen bize ulaşınız. 
www.adtarget.com.tr 

Uyuşmazlıkların Çözümü 

Adtarget ile işbu Politika konusunda bir uyuşmazlık yaşanırsa Türk Hukuku ve Kanunlarının 

uygulanacak, İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

http://www.admatic.com.tr/

