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ÇEREZ POLİTİKASI
İnternet 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. Tarayıcınızdan çerez
ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.
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 Reklam Yaratıcıları Derneği hukuki ve ticari güvenliğinin
teminini sağlamak.

2. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri
Çerez Türü

Oturum Çerezleri

Açıklamalar
Oturum çerezleri, ziyaretçilerimizin internet sitemizi ziyaretleri
süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici
çerezlerdir.
Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince
internet sitemizin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.
Kalıcı çerezler, internet sitesinin işlevselliğini artırmak,
ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak, sizi mevcut bir
kullanıcı olarak tanımak ve size özel öneriler sunmak amacıyla
kullanılan çerez türleridir.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler sayesinde internet sitemizi cihazınızla birden fazla
kez ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda internet sitemiz
tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve
var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size
iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha
iyi bir hizmet sunulur.
1

Doğrulama
Çerezleri

Analitik Çerezler

Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak reklaminsan.com’a giriş
yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin
reklaminsan.com’da ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı
olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden
girmesi önlenir
Analitik çerezler reklaminsan.com’u ziyaret eden kullanıcıların
sitede görüntüledikleri sayfaları, sitede ve sayfa bazında geçirdikleri
süreleri vb. metrikleri ölçmek için kullanılan çerezlerdir.

3. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler
Çerez

Açıklamalar
reklaminsan.com
ziyaretiniz
süresince
otomatik olarak oluşturulan oturum
çerezidir. Sayfadan ayrıldığınızda otomatik
olarak silinir ve her ziyaretinizde tekrar
oluşturulur. reklaminsan.com da bulunan
formlar doldurulduğunda ilgili formun
validasyonu için kullanılır.
reklaminsan.com’a
giriş
yaptığınızda
kullanılmak üzere tutulan doğrulama
çerezdir.
Bu
çerez
oturumunuzu
sonlandırmadan
reklaminsan.com’dan
ayrıldığınızda, sonraki ziyaretlerinizde sizi
tanımak ve otomatik olarak giriş yaptırmak
için kullanılır. Giriş yapmamış kullanıcılar
için de herhangi hesapla ilişkilendirilmemiş
olarak anonim olarak bu çerez tutulur.
reklaminsan.com gizlilik politikasını ve
çerez politikasını kabul ettiğinize tutulan
kalıcı çerezdir. 365 gün boyunca saklanır.
Google Analytics tarafından oluşturulan
takip çerezidir.
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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
Internet Explorer
Mozilla Firefox

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-ofcookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-informationwebsites-store-on-your-computer
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Safari

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-managecookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

İşbu Çerez Politikası’nda belirtilen usullerle profilleme işlemi gerçekleştirilebilmekte,
sitemizin geliştirilebilmesi için gerekli faaliyet yürütülmektedir.
Dernek 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. Ek olarak, işbu Çerez
Politikası’nın son güncellenme tarihini işbu Çerez Politikası’nın en üst kısmında bulabilirsiniz.
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