ÇEREZ POLİTİKASI
Netd Müzik Video Dijital Platform ve Ticaret A.Ş. (“Netd”) olarak https://www.netd.com internet sitesi
(“Site”) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası (“Politika”) Netd
tarafından yönetilen işbu Site için geçerli olup çerezler; Site’yi ziyaretiniz sırasında Politika’da açıklanan
şekilde kullanılacaktır.
Çerez Nedir?
Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran
küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu
bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından
oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır. Bu
çerezlerin içerdiği bilgilere; sadece çerezi oluşturan alan adı (örn. https://www.netd.com) altında sunulan
internet siteleri tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.
Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri
çevrimiçi ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır; neredeyse her internet
sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.
Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?
Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb. gibi) ile Netd
sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.
Çerez Türleri
Çerez Türü

Açıklama

Oturum Çerezleri Oturum çerezleri, Site’yi kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup
internet tarayıcısı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.
Kalıcı Çerezler

Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son
kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

B i r i n c i Ta r a f Site tarafından oluşturulan ve sadece Netd tarafından okunabilen çerezlerdir.
Çerezleri
Bu çerezler oturum çerezleri veya kalıcı çerezler olabilirler.

Ü ç ü n c ü Ta r a f Site üzerinden sunulan bir içeriğin https://www.netd.com adresi dışında başka
Çerezleri
alan adları üzerinden de sağlanması halinde, (örneğin, bir video platformunda
barındırılan içeriğin Site üzerinden görüntülenmesi); her bir üçüncü taraf alan
adının kendine münhasır yarattığı çerezlerdir. Bu tür çerezler genel olarak
kalıcı çerezlerden oluşmaktadır.

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi,
sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.
Bu çerezler vasıtasıyla kişisel veriler işlenmemektedir.
Performans Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizin performansını ölçmek ve iyileştirmek için
ziyaretleri ve trafik kaynaklarını tespit etmemize olanak sağlar. İnternet sitemiz içerisinde yer alan
sayfaların ziyaretçi sayılarına ulaşmamıza ve ziyaretçilerimizin internet sitemizin içerisinde hangi
sayfalarda zaman geçirdiklerini görmemize yardımcı olurlar. İlgili çerezlerin topladığı tüm bilgiler, toplu
olarak/birlikte değerlendirildiğinden kişisel bilgiler içermez, anonimdir. Bu çerezler vasıtasıyla tamamen
internet sitemizin daha verimli hale getirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.
İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, ziyaretçilerimizin internet sitemiz üzerinde dil veya bölge seçiminin
hatırlanması gibi gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme imkanları sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
İlgili çerezlerin kullanımına izin vermemeniz halinde, internet sitemiz nezdindeki kişiselleştirilmiş
ayarlarınızın kaydedilmesi mümkün olmayacaktır.
Hedefleme Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz
sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki
tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün
kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin
hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.
Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler
Netd tarafından yönetilen Site’de kullanılan çerezler aşağıda yer almaktadır;
Çerez Servis Çerez İsmi
Sağlayıcı
bildirt.com

__cfduid

Çerez Tanımı

Çerez Tipi

Ç e r e z
Süresi

İçerik ağı, Cloudflare tarafından
Kesinlikle
güvenilir web trafiğini tanımlamak
29 gün
Gerekli
için kullanılır.
Bu çerez, kredi kartı işlemi
yapmak için gereklidir
evlat. Servis herhangi bir kredi
kartını forma sokmadan online K e s i n l i k l e
1 yıl
işlemlere izin veren Stripe.com Gerekli
tarafından sağlanır.

ctnsnet.com

cid

netd.com

Bir Google hesabı ile web sitesine
G_ENABLED_
Kesinlikle
güvenli giriş yapmak için
Süresiz
IDPS
Gerekli
kullanılır.

test

m6r.eu

Ziyaretçinin çerez şeridinde
pazarlama kategorisini kabul edip
etmediğini tespit etmek için
kullanılır. Bu çerez
Kesinlikle
1 gün
w e b s i t e s i n i n G S Y İ H ' y a Gerekli
uygunluğu için gereklidir.

netd.com

_ga

Ziyaretçinin web sitesini nasıl
kullandığı hakkında istatistiksel
Performans
veriler üretmek için kullanılan
benzersiz kimliği kaydeder.

netd.com

_gat

Google Analytics tarafından istek
Performans
oranını düşürmek için kullanılır

1 gün

_gid

Ziyaretçinin web sitesini nasıl
kullandığı hakkında istatistiksel
Performans
veriler üretmek için kullanılan
benzersiz kimliği kaydeder.

1 gün

ab

Bu çerez, web sitesinin operatörü
tarafından çok değişkenli testler
b a ğ l a m ı n d a k u l l a n ı l ı r. B u
kullanılan bir araçtır
Performans
Web sitesindeki içeriği birleştirin
veya değiştirin. Bu, web sitesinin
sitenin en iyi varyasyonunu /
sürümünü bulmasını sağlar.

1 yıl

quantserve.com d

Ziyaretçilerin ebsite ziyaretleri,
ziyaret sayısı ve ortalama zaman
dilimi hakkında verileri toplar.
Her bir sayfa ve sayfalar, sayfa Performans
başına yüklenir ve bu sayfadaki
b i l g i l e r, h e r b i r k o n u i ç i n
iyimserlik raporları hazırlanır.

3 ay

scorecardresea
P
rch.com

Sınıflandırılmamış.

-

netd.com

Kullanıcılara hangi reklamların
gösterildiğini kaydetmek için Pazarlama
kullanılır.

netd.com

agkn.com

__gads

Performans

2 yıl

2 yıl

s e r v i n g A6
sys.com

Birden fazla ziyaretten gelen
ziyaretçilere ve birden fazla web
sitesinden elde edilen verileri
Pazarlama
k a y d e d e r. B u o l u ş u m u n d a
k u l l a n ı l a n We b s i t e l e r i n d e
reklamın etkinliğini ölçmek.

3 ay

google.com

Google AdWords tarafından
ziyaretçiye dayalı olarak
a d s / g a - müşterilere yönelmesi muhtemel
Pazarlama
audiences
ziyaretçileri yeniden meşgul etmek
için kullanılır.
web sitelerinde çevrimiçi davranış.

Oturum
s ü r e s i
boyunca

agkn.com

Ziyaretçiye alakalı içerik ve
reklam sunmak için kullanılır Servis üçüncü tarafça verilir
adscores/g.pixel
Pazarlama
reklamverenler için gerçek zamanlı
teklif vermeyi kolaylaştıran reklam
başparmakları.

Oturum
s ü r e s i
boyunca

spotxchange.co
audience
m

bidswitch.net

ctnsnet.com

Video reklamların web sitesinde
doğru gösterilip gösterilmediğini
belirlemek için kullanılır. Bu,
video reklamları daha etkili hale
getirmek ve ziyaretçinin aynı
reklamları amaçlanandan daha
Pazarlama
fazla göstermemesini sağlamak
için yapılır. Çerez ayrıca algılar
ziyaretçinin herhangi bir Takip
Etme tercihi olup olmadığı.

1 yıl

c

Kullanıcı kimliğinin
senkronizasyonunu düzenler ve
Pazarlama
çeşitli ve servisler arasında bir yaş
verileri değişimi gerçekleştirir.

1 yıl

cid_#

Ta n ı m l a n a b i l i r b i r k a y n a ğ a
gönderilen tanımlanamayan
Pazarlama
verileri toplar. Kaynak kimliği,
şirket tarafından gizli tutulur.

1 yıl

casalemedia.co
CMID
m

Ziyaretçilerin web sitesine yaptığı
ziyaretler, ziyaret sayısı ve
ortalama süre ile ilgili verileri
toplar.Hedeflenen reklamların Pazarlama
gösterilmesi amacıyla, sayfalar ve
sayfaların her biriyle dolu bir
aralıkta yayınlandı.

1 yıl

casalemedia.co
CMPRO
m

Reklamverenlerin daha fazla
ilgisini çekebilmek için e-sitelerin
ziyaretçi davranışları hakkındaki
bilgileri toplarlar. Aynı zamanda,
Pazarlama
e-sitenin ziyaretçinin
ziyaretçisinde aynı sayıda
reklamverene katlanmasına izin
verilir.

3 ay

casalemedia.co
CMPS
m

Ziyaretçilerin web sitesine yaptığı
ziyaretler, ziyaret sayısı ve
ortalama süre ile ilgili verileri
toplar. Hedeflenen reklamların
gösterilmesi amacıyla, sayfalar ve Pazarlama
sayfaların her biriyle dolu bir
aralıkta yayınlandı.

3 ay

casalemedia.co
CMRUM3
m

Ziyaretçilerin web sitesine yaptığı
ziyaretler, ziyaret sayısı ve
ortalama süre ile ilgili verileri
toplar.
Pazarlama
Hedeflenen reklamlar
görüntülendiğinde, sayfalara
yüklenme, sayfaların doldurulması
ve seçilmesi.

1 yıl

casalemedia.co
CMST
m

Ziyaretçilerin ebsite ziyaretleri,
ziyaret sayısı ve ortalama süre ile
ilgili verileri toplar.
H e d e f l e n e n r e k l a m l a r ı n Pazarlama
gösterilmesi amacıyla, sayfalar ve
sayfaların her biriyle dolu bir
aralıkta yayınlandı.

1 gün

smartadserver.c
csync
om

Kullanıcıların hareket
kombinasyonunu ve reklam
gösterici tekliflerini temel alarak
reklam gösterimini optimize eder.
Pazarlama
ser reklamları.

13 ay

Tanımlama bilgisi, ziyaretçinin
tarayıcısında herhangi bir ek
üçüncü taraf çerezinin ayarlanıp
ayarlanmadığını belirlemek için bir
web sitesinin izleyici yöneticisi Pazarlama
tarafından ayarlanır;
web siteleri. Üçüncü taraf çerezleri
bir üçüncü taraf web sitesi veya
şirketi tarafından belirlenir

1 gün

quantserve.com dpixel

Ziyaretçilerin davranışları ve
etkileşimleri hakkındaki verileri
toplar - Web sitesini optimize
Pazarlama
etmek ve web sitesinde reklam
yayınlamayı daha alakalı hale
getirmek için kullanılır.

Oturum
s ü r e s i
boyunca

doubleclick.net

DSID

Google Doubleclick tarafından
yeniden hedefleme, optimizasyon,
Pazarlama
raporlama ve çevrimiçi reklamların
özniteliği için kullanılır.

1 gün

dsp_id

Ziyaretçi için, üçüncü taraf
reklamverenlerin ziyaretçiyi
istediği zaman ziyaretçiyi
hedeflemesine izin veren benzersiz
bir kimlik belirler
Pazarlama
semente. Bu eşleştirme hizmeti,
reklamverenler için gerçek zamanlı
teklif vermeyi kolaylaştıran
üçüncü taraf reklam merkezleri
tarafından sağlanmaktadır.

6 ay

adsafeprotected
dt
.com

Sınıflandırılmamış

Oturum
s ü r e s i
boyunca

everesttech.net

Hedefli reklamlar için kullanılır ve
her birinin ayrı ayrı reklamlardaki
Pazarlama
etkinliğini belgelemek için
kullanılır.

netd.com

netmng.com

cto_writeable

everest_g_v2

Pazarlama

694 gün

everesttech.net

Hedefli reklamlar için kullanılır ve
everest_Oturum
her birinin ayrı ayrı reklamlardaki
s ü r e s i
Pazarlama
etkinliğini belgelemek için
boyunca_v2
kullanılır.

everesttech.net

gglck

Hedefli reklamlar için kullanılır ve
her birinin ayrı ayrı reklamlardaki
Pazarlama
etkinliğini belgelemek için
kullanılır.

29 gün

netd.com

Hizmetlerini kullanarak web
google_adsense sitelerinde reklam verimliliğini
Pazarlama
_settings
denemek için Google AdSense
tarafından kullanılır.

Süresiz

netd.com

Ziyaret sayısı, web sitesinde
harcanan ortalama süre ve hangi
sayfaların yüklendiği gibi
kullanıcının web sitesi
ziyaretleriyle ilgili istatistiksel
verileri toplar. Amaç, medya ve
google_ama_co
pazarlama ajanslarının, çevrimiçi Pazarlama
nfig
reklamcılığa göre özelleştirilmiş
hedef kitleleri yapılandırmasını ve
anlamasını sağlamak için web
sitesinin kullanıcılarını demografik
ve coğrafi konum gibi faktörlere
göre segmentlere ayırmaktır.

Süresiz

netd.com

Ziyaret sayısı, web sitesinde
harcanan ortalama süre ve hangi
sayfaların yüklendiği gibi
kullanıcının web sitesi
ziyaretleriyle ilgili istatistiksel
verileri toplar. Amaç, medya ve
google_ama_set p a z a r l a m a k u r u l u ş l a r ı n ı n
Pazarlama
tings
özelleştirilmiş çevrimiçi
reklamcılığı sağlamak için hedef
gruplarını yapılandırmasını ve
anlamasını sağlamak amacıyla web
sitesinin kullanıcılarını demografik
ve coğrafi konum gibi faktörlere
göre segmentlere ayırmaktır.

Süresiz

netd.com

Hizmetlerini kullanarak web
google_experim sitelerinde reklam verimliliğini
Pazarlama
ent_mod#
denemek için Google AdSense
tarafından kullanılır

Süresiz

Oturum
s ü r e s i
boyunca

netd.com

Hizmetlerini kullanarak web
google_pem_m sitelerinde reklam verimliliğini
Pazarlama
od
denemek için Google AdSense
tarafından kullanılır.
Kullanıcının, ziyaret sayısı, web
sitesinde harcanan ortalama süre
ve hangi sayfaların yüklendiği gibi
kullanıcının web sitesi
ziyaretleriyle ilgili istatistiksel
verileri toplar. Amaç, medya ve
pazarlama ajanslarının hedef
kitlelerini yapılandırmasını ve Pazarlama
anlamasını sağlamak için
özelleştirilmiş çevrimiçi
reklamcılığa olanak sağlamak için
web sitesinin kullanıcılarını
demogfiklik ve coğrafi konum gibi
faktörlere göre segmentlere
ayırmaktır.

Süresiz

bidswitch.net

google_push

netd.com

Hangi reklamların kullanıcıya
GoogleAdServi
gösterildiğini kaydetmek için Pazarlama
ngTest
kullanılır.

openx.net

i

IP adresi, coğrafi konum, ziyaret
edilen web siteleri ve kullanıcının
hangi reklamları tıkladığı gibi
anonim olmayan kullanıcı
verilerini, aynı reklamı kullanan Pazarlama
web sitelerinde kullanıcının
hareketine göre reklam gösterimini
optimize etmek amacıyla
kaydeder.

1 yıl

id

Geri dönen bir kullanıcı cihazını
tanımlayan benzersiz bir kimlik
Pazarlama
kaydeder. Kimlik, hedeflenmiş
reklamlar için kullanılır.

3 ay

id

Geri dönen bir kullanıcı cihazını
tanımlayan benzersiz bir kimlik
Pazarlama
kaydeder. Kimlik, hedeflenmiş
reklamlar için kullanılır.

1 yıl

m6r.eu

mookie1.com

1 gün

Oturum
Süresi
boyunca

doubleclick.net

IDE

Bir reklamın etkinliğini ölçmek ve
kullanıcıya hedefli reklamlar
sunmak amacıyla, reklamverenin
reklamlarından birini
görüntüledikten veya tıkladıktan Pazarlama
sonra web sitesi kullanıcısının
eylemlerini kaydetmek ve
raporlamak için Google
DoubleClick tarafından kullanılır.

1 yıl

pubmatic.com

Aynı reklam ağını kullanan web
siteleri arasında dönüş ziyaretleri
sırasında kullanıcının cihazını
KADUSERCO
tanımlayan benzersiz bir kimlik Pazarlama
OKIE
kaydeder. Kimlik, hedeflenmiş
reklamlara izin vermek için
kullanılır.

3 ay

pubmatic.com

Aynı reklam ağını kullanan web
siteleri arasında dönüş ziyaretleri
sırasında kullanıcının cihazını
KTPCACOOKI
tanımlayan benzersiz bir kimlik Pazarlama
E
kaydeder. Kimlik, hedeflenmiş
reklamlara izin vermek için
kullanılır.

1 gün

ljt_reader

İlgili içeriğe sahip web sitelerinde
ilgili kullanıcıları bulmak
amacıyla, ilgi alanları, içerik,
Pazarlama
demografik bilgiler ve Limit
platformu adına diğer bilgilerle
ilgili verileri toplar.

1 yıl

matchgoogle

Çeşitli reklam hizmetleri arasında
kullanıcı
kimliğinin
Pazarlama
senkronizasyonunu ve kullanıcı
verilerinin değişimini düzenler.

29 gün

quantserve.com mc

Hangi sayfaların yüklendiği gibi,
kullanıcının web sitesine yaptığı
ziyaretler hakkında veri toplar. Pazarlama
Kayıtlı veri a, hedeflenmiş
reklamlar için kullanılır.

13 ay

mookie1.com

Geri dönen bir kullanıcı cihazını
tanımlayan benzersiz bir kimlik
Pazarlama
k a y d e d e r. K i m l i k , h e d e f l i
reklamlar için kullanılır.

1 yıl

lijit.com

w55c.net

mdata

mathtag.com

addthis.com

addthis.com

addthis.com

addthis.com

addthis.com

mt_mop

Hangi sayfaların yüklendiği gibi,
kullanıcının web sitesine yaptığı
ziyaretler hakkında veri toplar. Pazarlama
Kayıtlı veri a, hedeflenmiş
reklamlar için kullanılır.

29 gün

na_id

Yeniden girişte ziyaretçiyi tanımak
için kullanılır. Bu, web sitesinin
ziyaretçinin davranışını
kaydetmesini ve Addthis.com Pazarlama
tarafından sağlanan sosyal
paylaşım işlevini kolaylaştırmasını
sağlar.

13 ay

na_rn

Yeniden girişte ziyaretçiyi tanımak
için kullanılır. Bu, web sitesinin
ziyaretçinin davranışını
kaydetmesini ve Addthis.com Pazarlama
tarafından sağlanan sosyal
paylaşım işlevini kolaylaştırmasını
sağlar.

29 gün

na_sc_e

Yeniden girişte ziyaretçiyi tanımak
için kullanılır. Bu, web sitesinin
ziyaretçinin davranışını
kaydetmesine ve Addthis.com Pazarlama
tarafından sağlanan sosyal
paylaşım işlevini kolaylaştırmasına
olanak sağlar.

29 gün

na_sr

Yeniden girişte ziyaretçiyi tanımak
için kullanılır. Bu, web sitesinin
ziyaretçinin davranışını
kaydetmesine ve Addthis.com Pazarlama
tarafından sağlanan sosyal
paylaşım işlevini kolaylaştırmasına
olanak sağlar.

29 gün

na_srp

Yeniden girişte ziyaretçiyi tanımak
için kullanılır. Bu, web sitesinin
ziyaretçinin davranışını
kaydetmesine ve Addthis.com Pazarlama
tarafından sağlanan sosyal
paylaşım işlevini kolaylaştırmasına
olanak sağlar.

1 gün

addthis.com

google.com

na_tc

Yeniden girişte ziyaretçiyi tanımak
için kullanılır. Bu, web sitesinin
ziyaretçinin davranışını
kaydetmesine ve Addthis.com Pazarlama
tarafından sağlanan sosyal
paylaşım işlevini kolaylaştırmasına
olanak sağlar.

13 ay

NID

Geri dönen bir kullanıcı cihazını
tanımlayan benzersiz bir kimlik
Pazarlama
kaydeder. Kimlik, hedeflenmiş
reklamlar için kullanılır.

13 ay

addthis.com

ouid

mookie1.com

ov

scorecardresea
p2
rch.com

Belirli ziyaretçi için bir kimlik
dizesi ayarlar. Bu, tekrar girişte
ziyaretçiyi tanımak için kullanılır.
Bu, web sitesinin ziyaretçinin
davranışını kaydetmesini ve Pazarlama
Addthis.com tarafından sağlanan
sosyal medya paylaşım işlevini
kolaylaştırmasını sağlar.

Sınıflandırılmamış

Pazarlama

IP adresi, coğrafi konum, ziyaret
edilen web siteleri ve web
sitelerinin hangi reklamları
kapatıldığı, web sitemizdeki web
Pazarlama
sitelerinin web sitesindeki
hareketine göre reklam
gösterilerini optimize etmek için
kullanıcı verilerini terciher.

Daha alakalı reklamlar sunmak
için birden fazla web sitesinden
ziyaretçi davranışına ilişkin
googlesyndicati p a g e a d / verileri toplar - Bu aynı zamanda
Pazarlama
on.com
gen_204
web sitesinin ziyaretçinin aynı
reklamı gösterme sayısını
sınırlamasını da sağlar.

spotxchange.co
partner
m

Sınıflandırılmamış.

Pazarlama

13 ay

1 year

Oturum
s ü r e s i
boyunca

Oturum
s ü r e s i
boyunca

Oturum
s ü r e s i
boyunca

googlesyndicati
pcs/activeview
on.com

DoubleClick tarafından web sitesi
reklamının düzgün şekilde
gösterilip gösterilmediğini
Pazarlama
belirlemek için kullanılır - Bu,
pazarlama çabalarını daha verimli
hale getirmek için yapılır.

Oturum
s ü r e s i
boyunca

openx.net

pd

Birden fazla web sitesinde
ziyaretçi davranışı hakkında bilgi
toplar. Bu bilgiler, web sitesinde, Pazarlama
reklamın alaka düzeyini optimize
etmek için kullanılır.

14 gün

smartadserver.c
pid
om

Geri dönen bir kullanıcı cihazını
tanımlayan benzersiz bir kimlik
Pazarlama
kaydeder. Kimlik, hedeflenmiş
reklamlar için kullanılır.

13 ay

netd.com

Ziyaretçiler ve cihazlar arasında
ziyaretçiyi tanımlamak için
kullanılır. Bu, web sitesinin
ziyaretçiye gerçek reklam
sunmasını sağlar - Hizmet, Pazarlama
reklamverenler için gerçek zamanlı
teklif vermeyi kolaylaştıran
üçüncü taraf reklam merkezleri
tarafından sağlanmaktadır.

999 gün

virgul.com

agkn.com

pId

pId

pixel/#

Ziyaretçiler ve cihazlar arasında
ziyaretçiyi tanımlamak için
kullanılır. Bu, web sitesinin
ziyaretçiye alakalı reklamları
sunmasını sağlar - Hizmet,
Pazarlama
reklamverenler için gerçek zamanlı
teklif vermeyi kolaylaştıran
üçüncü taraf reklam merkezleri
tarafından sağlanmaktadır.

Sınıflandırılmamış

Pazarlama

180 gün

Oturum
s ü r e s i
boyunca

Ziyaretçiler ve cihazlar arasında
ziyaretçiyi tanımlamak için
kullanılır. Bu, web sitesinin
ziyaretçiye alakalı reklamları
r/cms/id/0/ddc/
sunmasını sağlar - Hizmet, Pazarlama
1/pid/18/uid
reklamverenler için gerçek zamanlı
teklif vermeyi kolaylaştıran
üçüncü taraf reklam merkezleri
tarafından sağlanmaktadır.

Oturum
s ü r e s i
boyunca

casalemedia.co
rum
m

Hedeflenen reklamları
görüntülemek için, kullanıcının
ziyaret sayısı, web sitesinde
geçirilen ortalama süre ve hangi Pazarlama
sayfaların yüklendiği gibi
kullanıcının web sitesine yaptığı
ziyaretlerle ilgili verileri toplar.

Oturum
s ü r e s i
boyunca

s e r v i n g S_#
sys.com

Sınıflandırılmamış

1 gün

mathtag.com

Ziyaretçiye alakalı içerik ve
reklam sunmak için kullanılır Hizmet, reklamverenler için
Pazarlama
gerçek zamanlı teklif vermeyi
kolaylaştıran üçüncü taraf reklam
merkezleri tarafından sağlanır.

turn.com

tidaltv.com

adsrvr.org

adsrvr.org

sync/img

sync-his

Pazarlama

Ziyaretçi için, üçüncü taraf
reklamverenlerin ziyaretçiyi
alakalı reklamla hedeflemesine
olanak sağlayan benzersiz bir
kimlik belirler. Bu eşleştirme
hizmeti, reklamverenler için Pazarlama
gerçek zamanlı teklif vermeyi
kolaylaştıran üçüncü taraf reklam
merkezleri tarafından
sağlanmaktadır.

Oturum
s ü r e s i
boyunca

1 year

TDCPM

Geri dönen bir kullanıcı cihazını
tanımlayan benzersiz bir kimlik
Pazarlama
kaydeder. Kimlik, hedeflenmiş
reklamlar için kullanılır.

1 yıl

TDID

Geri dönen bir kullanıcı cihazını
tanımlayan benzersiz bir kimlik
Pazarlama
kaydeder. Kimlik, hedeflenmiş
reklamlar için kullanılır.

1 year

Kullanıcının tarayıcısının çerezleri
destekleyip desteklemediğini Pazarlama
kontrol etmek için kullanılır

1 day

smartadserver.c
TestIfCookieP
om

Ye n i k u l l a n ı c ı l a r ı v e y e n i
kullanıcıları tanımlar ve her
Pazarlama
kullanıcı için benzersiz bir kimlik
oluşturur.

13 ay

tidaltv.com

tidal_ttid

Videology tarafından sağlanan,
kullanıcının gördüğü ve / veya
tıkladığı reklamları kaydeder. Pazarlama
Kullanıcının demografik profilini
oluşturmak için kullanılır.

1 year

innovid.com

trk

Sınıflandırılmamış.

Oturum
s ü r e s i
boyunca

tt_viewer

Vi d e o - r e k l a m b a ğ l a m ı n d a
kullanılır. Çerez, bir ziyaretçinin
bana reklam içeriği gösterme
sayısını sınırlar. Çerez, video Pazarlama
reklamın belirli bir ziyaretçiyle
alaka düzeyini sağlamak için de
kullanılır.

1 year

tuuid_lu

Bidswitch.com'un ziyaretçiyi
birden fazla web sitesinden
izlemesini sağlayan benzersiz bir
ziyaretçi kimliği içerir. Bu,
Pazarlama
Bidswitch’in reklam alaka
düzeyini optimize etmesine ve
ziyaretçinin aynı reklamları birçok
kez görmemesini sağlar.

1 yıl

u

Hangi sayfalara erişildiği gibi, web
sitesine yapılan kullanıcı
ziyaretleri hakkındaki verileri
toplar. Kayıtlı veriler, kullanıcının
Pazarlama
ilgisini ve demografik profillerini
hedefli pazarlamaya yönelik
satışlar açısından kategorilere
ayırmak için kullanılır.

1 year

doubleclick.net

teads.tv

bidswitch.net

agkn.com

test_cookie

Pazarlama

s e r v i n g u2
sys.com

addthis.com

adform.net

simpli.fi

turn.com

uid

uid

uid

uid

We b s i t e s i n d e g ö s t e r i l e n
reklamların etkinliğini
değerlendirmek için kullanıcının Pazarlama
gezinme ziyaretleriyle ilgili
verileri toplar
Makine tarafından oluşturulan
benzersiz bir kullanıcı kimliği
oluşturur. Clearspring
Technologies'in sahip olduğu
AddThis, kullanıcının sosyal ağlar
üzerinden içerik paylaşmasını ve Pazarlama
çeşitli sağlayıcılara ayrıntılı
istatistikler sağlamasını mümkün
kılmak için kullanıcı kimliğini
kullanır.
Aynı reklam ağını kullanan web
sitelerini ziyaret ederken
kullanıcının tarayıcısını tanıyan
benzersiz bir kullanıcı kimliği
kaydeder. Amaç, kullanıcının
hareketlerini ve çeşitli reklam Pazarlama
sağlayıcıların, kullanıcının bir ds
göstermesi için verdiği teklifleri
temel alarak reklamların
gösterimini optimize etmektir.
Geri dönen bir kullanıcı cihazını
tanımlayan benzersiz bir kimlik
Pazarlama
kaydeder. Kimlik, hedeflenmiş
reklamlar için kullanılır. ben
Hedeflenen reklamları
görüntülemek için, kullanıcının
ziyaret sayısı, web sitesinde
harcanan ortalama ve ne sayfaların
Pazarlama
yüklendiği gibi kullanıcının web
sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili
anonim verileri toplar.

3 ay

13 ay

2 ay

1 yıl

179 gün

scorecardresea
UID
rch.com

Kullanıcının ve ziyaretlerin zaman
damgası, en son yüklenen sayfalar
ve IP adresi gibi hareketiyle ilgili
bilgileri toplar. Veriler, pazarlama
araştırma ağı Scorecard Research
tarafından trafik modellerini analiz
Pazarlama
etmek ve müşterilerinin
müşterilerin tercihlerini daha iyi
anlamalarına yardımcı olmak
amacıyla anketler yapmak için
kullanılır.

2 yıl

scorecardresea
UIDR
rch.com

Kullanıcının ve ziyaretlerin zaman
damgası, en son yüklenen sayfalar
ve IP adresi gibi hareketiyle ilgili
bilgileri toplar. Veriler, pazarlama
araştırma ağı Scorecard Research
tarafından trafik modellerini analiz Pazarlama
etmek ve müşterilerinin
müşterilerin tercihlerini daha iyi
anlamalarına yardımcı olmak
amacıyla anketler yapmak için
kullanılır.

2 years

innovid.com

uuid

Bu çerez, birden fazla web
sitesinden ziyaretçi verilerini
toplayarak reklamın alaka düzeyini
optimize etmek için kullanılır - bu
Pazarlama
ziyaretçi verisi değişimi normalde
üçüncü taraf bir veri merkezi veya
reklam değişimi tarafından
sağlanır.

3 ay

uuid

Hangi sayfaların yüklendiği gibi,
kullanıcının web sitesine yaptığı
ziyaretler hakkında veri toplar. Pazarlama
Kayıtlı veri a, hedeflenmiş
reklamlar için kullanılır.

1 year

mathtag.com

mathtag.com

uuidc

Hangi sayfaların yüklendiği gibi,
kullanıcının web sitesine yaptığı
ziyaretler hakkında veri toplar.
Pazarlama
Kayıtlı veriler, hedeflenmiş
reklamlar için kullanılır.

1 year

openx.net

w55c.net

w/1.0/sd

wfivefivec

IP adresleri, coğrafi konum ve
reklam etkileşimi gibi ziyaretçiler
hakkındaki verileri kaydeder. Bu
bilgi, reklamı OpenX.net
Pazarlama
servislerinden yararlanan web
sitelerinde optimize etmek için
kullanılır.
Hangi sayfaların yüklendiği gibi,
kullanıcının web sitesine yaptığı
ziyaretler hakkında veri toplar.
Pazarlama
Kayıtlı veriler hedefli reklamlar
için kullanılır

Oturum
s ü r e s i
boyunca

13 ay

Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
● Sitenin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
● Siteyi iyileştirmek ve Site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin
tercihlerine göre kişiselleştirmek ve
● Sitenin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
Çerezlerin Yönetimi
Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için
çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde
kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir.
Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda
uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi
sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda
saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında
detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız.

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen ziyaretçilerimiz, https://www.aboutcookies.org veya
https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da "Privacy Badger" uygulamasını
kullanabilir (https://www.eff.org/tr/privacybadger).
Netd; çerezleri Aydınlatma Metni kapsamında kullanmakta olup çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve
Çerez Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.

