
Bölümler 

Gizlilik Politikamız , bilgilerinizin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda prensiplerimizi açıklar. Bu 

politika özel olarak bizler, ortaklarımız ve hizmetlerimizin kullanıcılarının çerezleri nasıl kullandıklarını ve onları 

kontrol etmek zorunda olduğunuz seçenekleri açıklar. 

Çerezler nedir? 

Çerezler, web sitelerinde bir tarayıcıya yüklendiğinde, bilgisayarınızda veya diğer cihazlarda depolanan metin 

dosyalarında saklanan küçük veri parçalarıdır. Tek bir ziyaret (bir “oturum çerezi” aracılığıyla) veya birden fazla 

tekrar ziyareti (“kalıcı çerez” kullanarak) için sizi ve tercihlerinizi “hatırlamak” için yaygın olarak 

kullanılırlar. Ziyaretçiler için tutarlı ve verimli bir deneyim sağlarlar ve kullanıcıların kayıt olmaları ve giriş 

yapmalarına izin verme gibi temel işlevleri yerine getirirler. Çerezler, ziyaret ettiğiniz site (“birinci taraf çerezleri” 

olarak bilinir) veya üçüncü taraflarca belirlenebilir. örneğin, web sitesinde içerik sunan veya reklam veya analitik 

hizmetler sunanlar (“üçüncü taraf çerezleri”) gibi. 

Hem web siteleri hem de HTML e-postaları ayrıca “web işaretçileri” veya “pikseller” gibi diğer izleme teknolojilerini 

de içerebilir. Bunlar genellikle çerezler ile benzer amaçlarla bize istatistikler sağlayan küçük şeffaf 

görüntülerdir. Bilgisayarınızda aynı şekilde saklanmamış olmalarına rağmen, genellikle çerezlerle birlikte 

kullanılırlar. Sonuç olarak, çerezleri devre dışı bırakırsanız web işaretçileri hala yüklenebilir, ancak işlevleri kısıtlanır.  

Çerezleri nasıl kullanıyoruz 

Çerezleri birçok farklı amaç için kullanıyoruz. Bazı çerezler teknik nedenlerden dolayı gereklidir; bazıları hem 

ziyaretçiler hem de kayıtlı kullanıcılar için kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlar; ve bazıları seçili üçüncü taraf 

ağlarından reklamların gösterilmesine izin verir. Bu çerezlerin bazıları, bir sayfa yüklendiğinde veya bir ziyaretçi 

belirli bir eylemde bulunduğunda (örneğin, bir yayındaki “beğen” veya “takip” düğmesini tıklatarak) ayarlanabilir. 

Kullandığımız çerezlerin birçoğu yalnızca kayıtlı bir WordPress.com kullanıcısıysanız (bu nedenle örneğin her zaman 

giriş yapmanız gerekmiyorsa) ayarlanır, bazılarıysa web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde ayarlanmış olup 

olmadığına bakılmaksızın ayarlanır.  

Kullandığımız çerezler hakkında sahip olduğunuz seçimler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki Kontrol 

Bilgilerini Kontrol Etme bölümüne bakın. 

Çerezleri nereye koyarız 

Çerezleri, hizmetlerimizde birçok farklı yere yerleştirdik. Bunlar şunları içerir: 

 Web sitelerimizde (automattic.com, wordpress.com, vip.wordpress.com, jetpack.com, woocommerce.com, 

crowdsignal.com, gravatar.com, intensedebate.com, vaultpress.com, akismet.com, simplenote.com dahil) , 

simperium.com, leandomainsearch.com, cloudup.com, longreads.com ve happy.tools). 

 Calypso ve wp-admin gibi web sitemizin yönetim panolarında. 

 Sitemizde kullanıcılarımıza ev sahipliği yapıyoruz. 

 Eklentilerimizi kullanan sitelerde (örn. Jetpack). 

 Gönderdiğimiz e-postalarda. 

 

 

 



Kurabiye Çeşitleri 

Aşağıdaki tablo, web sitelerimizde kullandığımız çerez türlerini ve neden kullandıklarını açıklamaktadır. 

Çerezlerin kategorisi Bu çerezleri neden kullanıyoruz? 

Kesinlikle Gerekli Bu çerezler, hizmetlerimizdeki web sitelerinin temel işlevlerini yerine getirmeleri için esastır. Bunlar, kayıtlı kullanıcıların hesapla ilgili işlevleri doğrulamasını ve gerçekleştirmesini ve sanal e-ticaret içeriğini e-ticaret işlevselliğine sahip 

sitelere kaydetmelerini sağlamak için gerekli olanları içerir. 

İşlevsellik Bu çerezler, hesap adı, dil ve konum gibi kullanıcılar tarafından belirlenen tercihleri saklamak için kullanılır. 

Güvenlik Bu çerezleri, potansiyel güvenlik risklerini tanımlamaya ve önlemeye yardımcı olmak için kullanıyoruz. 

Analytics  ve 

Performans 

Performans çerezleri, kullanıcıların en çok hangi sayfaları ziyaret ettiği ve diğer analitik veriler de dahil olmak üzere web sitelerimizle nasıl etkileşimde bulundukları hakkında bilgi toplar .Web sitemizin çalışma şeklini geliştirmek ve 

kullanıcıların kendileriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamak için bu ayrıntıları kullanırız. 

reklâm Bu çerezler, alakalı reklamları, hizmetlerimizi kullanan veya barındırdığımız veya sağladığımız web sitelerini ziyaret eden ziyaretçilere göstermek ve web sitelerimizde sunulan reklamların etkinliğini anlamak ve raporlamak için 

kullanılır. Benzersiz ziyaretçi sayısı, belirli reklamların gösterilme sayısı ve reklamların aldığı tıklama sayısı gibi ayrıntıları izlerler. Ayrıca, görüntülemiş olduğunuz ürünlere göre reklamlar göstermek veya (ve diğer) web sitelerimizde almış 

olduğunuz eylemler dahil olmak üzere kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılır. Bunlar Automattic ve güvenilir üçüncü taraf ağları tarafından belirlenir ve genellikle doğada ısrarcıdır. 

Üçüncü Parti / 

Katıştırılmış İçerik 

WordPress.com’da barındırılan siteler, web sitesi ziyaretçilerinin deneyimini geliştirmek için farklı üçüncü taraf uygulamaları ve hizmetleri kullanır. Bunlara Facebook ve Twitter (paylaşım butonları kullanılarak) veya Youtube ve Vimeo’dan 

gömülü içerik gibi sosyal medya platformları dahildir. Sonuç olarak, çerezler bu üçüncü taraflarca belirlenebilir ve çevrimiçi etkinliklerinizi izlemek için onlar tarafından kullanılabilir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler üzerinde doğrudan 

kontrolümüz yoktur. 

  

 

Kullanıcı Siteleri 

 

Kendi sitelerimizde ayarlanan çerezlere ek olarak, Site İstatistikleri özelliğimiz için çerezlerden yararlanırız. Bu, bir 

siteye gelen benzersiz ziyaretçi sayısının yanı sıra, belirli coğrafi konumlardaki sayının sayısını gösterir. Belirli bir 

dönemde ilk defa bir kullanıcı veya tarayıcı gördüğümüzde bir ziyaretçi sayılır. 

Örnekler 

Aşağıda kendi amaçlarının açıklamaları ile Automattic tarafından belirlenen çerezlere örnekler verilmiştir. Bu 

çerezlerin bazıları ağımızın tamamında bulunurken, bazıları kişisel servislere özgüdür (örneğin, WordPress.com, 

Longreads, vb.). Lütfen ayrıntılı bir liste olmadığını, bunun yerine temsili olmayı hedeflediğini unutmayın. Reklam 

ortaklarımız gibi üçüncü taraflarca ayarlanabilecek çerezlerle ilgili bilgiler aşağıdadır. Ayrıca, zaman zaman 

WooCommerce kullanarak Jetpack’in bağlı sitelerinde yönlendirici çerezleri ayarladık. 

Ayrıca, kendi sitelerimizi yayınlamak veya barındırmak için hizmetlerimizi kullanan insanlar ve şirketler ek çerezler 

yerleştirebilir. Aşağıda bu çerezler hakkında daha fazla bilgi veriyoruz. 

reklâm 

Kurabiye Amaç 

reklamlar Bir ziyaretçi daha önce bir reklamı tıklattıysa izler. 

lr_nw Longreads.com’daki sayfa görüntülemelerini sayar ve izler. Üyelik açılır mesajımızı gösterip göstermemeyi belirlemek için kullanılır. 

wordpress_eli Tekrarlanan ziyaretçiler için reklamların gösterimini azaltır. 



Lütfen, sitelerimizde veya hizmetlerimizi kullanan sitelerde görebileceğiniz üçüncü taraf reklamları için aşağıdaki 

bölüme bakın. 

Analytics ve Performans 

Kurabiye amaç 

__pdvt Müşteri problemlerinde hata ayıklamaya yardımcı olmak için Crowdsignal anket verilerinin günlüğünde kullanılır. 

_hjIncludedInSample 

mp_6d7c50ad560e01715a871a117a2fbd90_mixpanel 

optimizelyBuckets 

optimizelyEndUserId 

__hstc 

hubspotutk 

optimizelySegments 

Ziyaretçilerin web sitelerimizle nasıl etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olan ve daha iyi bir ziyaretçi deneyimi 

oluşturmamızı sağlayan bilgileri toplar. 

ab Yeni özelliklerin “AB testi” için kullanılır. 

nux_flow_name Hangi kullanıcı kayıt akışının kullanıcıya gösterildiğini tanımlar. 

tk_ni / tk_ai / tk_qs Hizmetlerimizin nasıl kullanıldığı hakkında kendi birinci taraf analitik aracımız için bilgi toplar. Kullanıcı deneyimini geliştirmek 

için kullanılan, kullanıcı etkinliği için dahili ölçümler topluluğu. 

tk_ * r WooCommerce kullanarak Jetpack ile bağlı siteler için yönlendirici davranışını analiz etmek için kullanılan çerezler. 

wp-bağlı kuruluşları izci Geçerli kullanıcıyı WordPress.com’a yönlendiren bağlı kuruluşun kimliğini hatırlar 

utma / utmb / utmc / utmt / utmz / ga / gat / gid Google Analytics.Ziyaretçilerin web sitelerimizle nasıl etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olan bilgileri toplar, bu da 

ziyaretçilerimiz için daha iyi bir deneyim oluşturmamızı sağlar.Kullanıcılarımız ayrıca Google Analytics’i kendi web sitelerinde 

de uygulayabilir. 

 

 

İşlevsellik 

Kurabiye amaç 

__stripe_sid / __stripe_mid Ödemeyi işleme koymak ve sahtekarlığın tespitine yardımcı olmak için. 

_longreads_prod_new Longreads.com Üyesi hesaplarının kimliği doğrulaması.Yalnızca * .longreads.com alan adlarında oturum açıldığında etkindir. 

akm_mobile Bir kullanıcının bir web sitesinin mobil sürümünü görüntülemeyi seçip seçmediğini saklar. 

botdlang Bir kullanıcının popüler blogları görüntülemek için seçtiği dili izlemek için kullanılır. 

landingpage_currency WordPress.com açılış sayfalarında görüntülenen para birimini tanımlar. 

pd_dashboard Crowdsignal kontrol panelinde en son kullanılan klasörü kaydeder, böylece kullanıcının bir sonraki ziyaretinde yeniden açılabilir. 



PD_USER_AUTH Kalabalık kullanıcı tanımlamak için kullanılan giriş çerezi. 

wordpress_logged_in * Geçerli ziyaretçinin WordPress.com kullanıcısına giriş yapmış olup olmadığını kontrol eder. 

WP-Ayarlar {user_id} Bir kullanıcının wp-admin yapılandırmasını sürdürür. 

wp_sharing_ {id} Bir kullanıcının zaten bir eylem gerçekleştirip gerçekleştirmediğini izler. 

 

Güvenlik 

Kurabiye amaç 

csrftoken Python / Ajax güvenlik çerezi, accounts.longreads.com adresinde kullanılır. 

 

Kesinlikle Gerekli 

Ortak Çerez Bilgisi 

33Across https://33across.com/privacy-policy/ ve https://optout.33across.com 

ADYOULIKE https://www.adyoulike.com/privacy_policy.php  

Amazon https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html/ref=footer_iba?ie=UTF8&nodeId=201909150  

AppNexus https://www.appnexus.com/en/company/cookie-policy 

BidSwitch http://www.bidswitch.com/cookie-statement/ 

Criteo https://www.criteo.com/privacy/  

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/  

FreeWheel http://freewheel.tv/privacy-policy/  

Google (AdSense, DoubleClick Ad Exchange “AdX”) https://policies.google.com/technologies/ads  

Lotame https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/  

Media.net https://www.media.net/privacy-policy  

YEMİN https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/topics/cookies/index.html  

OpenX https://www.openx.com/legal/privacy-policy/  

PowerInBox https://powerinbox.com/privacy-policy/  
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Kurabiye 

Pubmatic https://pubmatic.com/legal/website-cookie-policy/  

Rubicon https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/ 

Skimlinks https://skimlinks.com/user-cookies ve https://skimlinks.com/privacy-policy 

SONOBI https://sonobi.com/privacy-policy/  

Teads https://www.teads.tv/privacy-policy/  

ülke kodu Çerez afişinin 

gösterilip 

gösterilmeyeceğini 

belirlemek için 

kullanılır. Hemen 

sayfa yüklenmesini 

ayarlayın ve 

ziyaretçinin ülkesini 

hatırlamak için 6 

saat boyunca 

saklayın. 

sensitive_pixel_option Çerez şeridinde 

ziyaretçinin kabul 

durumunu 

hatırlar.Yalnızca 

ziyaretçi Kabul Et’i 

tıkladığında 

ayarlanır. 

twostep_auth Kullanıcının iki 

faktörlü kimlik 

doğrulama 

kullanarak giriş 

yaptığını ayarlayın. 

wordpress_test_cookie Uygun kullanıcı 

deneyimi sağlamak 

için çerezlerin 

etkinleştirilip 

etkinleştirilmediğini 

kontrol eder. 
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Automattic Ads Program ile Üçüncü Şahıslardan Reklamlar 

Misyonumuz yayıncılığı demokratikleştirmek. WordPress.com kullanarak bir web sitesi oluşturmak için ücretsiz 

erişim sağlayabilmemiz için, bazı kullanıcıların sitelerinde reklam gösteriyoruz. Kullanıcılarımız, reklam 

programımız aracılığıyla sitelerine reklam yerleştirmeyi de seçebilir. Ek olarak, reklam programımızın reklamlarını 

kendi web sitelerimizin bazılarında (ör. Longreads.com) ve e-postalarda da gösteririz. 

Reklam programımızı üçüncü taraf satıcılarla ortaklaşa kullanıyoruz. Reklam programımızın bir parçası olarak, belirli 

bilgileri toplamak için çerezleri kullanıyoruz. Reklam çerezleri bize ve ortaklarımıza reklamlar sunmamızı ve bu 

reklamları sitelerimizi ve Internet’teki diğer siteleri ziyaret etmek gibi bilgilere dayanarak kişiselleştirmemizi sağlar. 

Aşağıda, her bir ortağın belirlediği çerezler hakkındaki bilgilerle birlikte, reklamcılık program ortaklarımızın temsili 

bir listesi bulunmaktadır. Çalıştığımız ortaklar zaman zaman değişiyor ve bu ayrıntılı bir liste değil. Reklam 

programımızla ilgili çerezleri kontrol etme seçenekleriniz aşağıda açıklanmıştır. 

Aşağıda, e-postalarda görünen reklamlarla bağlantılı olarak reklam ortaklarımız tarafından ayarlanabilecek çerezlerin 

temsili bir listesi bulunmaktadır. 

Kurabiye amaç 

pi-kimliği E-posta tabanlı reklamları kişiselleştirmek için kullanılır. 

eid_ Bir ziyaretçinin bir reklamı tıklayıp tıklamadığını ve reklamverenlere reklamlarının nasıl performans gösterdiğini rapor etmek için e-posta tabanlı reklamlarda kullanılır. 

 

Jetpack yüklü Sitelere Ziyaretçiler 
Aşağıda, Jetpack eklentisinin kurulu olduğu sitelerin ziyaretçileri için ayarlanan çerezlerin örnekleri 

verilmiştir. Yöneticiler için ayarlanan çerezler hakkında daha fazla bilgi için 

lütfen https://jetpack.com/support/cookies/ adresini ziyaret edin . 

 

 

 

 

 

 

Çerez Adı amaç 

comment_author_ {KARMA} Yorum formunun isim alanına girilen değeri hatırlar. Ayarlandığı siteye özgü. Bu çerez, açıklama amacıyla çekirdek WordPress yazılımı tarafından 

ayarlananlardan birini yansıtır . 

comment_author_email_ 

{KARMA} 

Yorum formunun e-posta alanına girilen değeri hatırlar. Ayarlandığı siteye özgü. Bu çerez, açıklama amacıyla çekirdek WordPress yazılımı 

tarafından ayarlananlardan birini yansıtır . 

comment_author_url_ {KARMA} Yorum formunun URL alanına girilen değeri hatırlar. Ayarlandığı siteye özgü. Bu çerez, açıklama amacıyla çekirdek WordPress yazılımı tarafından 

ayarlananlardan birini yansıtır. 
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Jetpack Yorumlar 

Mobil Tema 

Çerez Adı amaç 

akm_mobile Bir kullanıcının bir sitenin mobil versiyonunu görmek isteyip istemediğini hatırlar. 

 

Abonelikler 

Çerez Adı amaç 

jetpack_comments_subscribe_ {KARMA} Gönderi ve yorum aboneliği onay kutularının durumunu hatırlar. 

jetpack_blog_subscribe_ {KARMA} Gönderi ve yorum aboneliği onay kutularının durumunu hatırlar. 

 

AB Çerez Yasası Afişi 

Çerez Adı amaç 

eucookielaw Ziyaretçinin AB Çerez Yasası afişine kabul durumunu hatırlar. 

 

Lütfen bu bölümün ayrıntılı olmadığını, bunun yerine temsili olmayı hedeflediğini ve kullanıcılarımızın, 

etkinleştirmeyi seçtikleri özelliklere veya yükledikleri eklentilere bağlı olarak ek çerezler (Google Analytics gibi) 

ayarlayabileceğini unutmayın. 

Çerezleri Kontrol Etmek 

Ziyaretçiler, çerez kullanımını sınırlamak veya tamamen kurulmasını engellemek isteyebilirler. Çoğu tarayıcı, 

yerleşik işlevsellik veya üçüncü taraf eklentileri kullanarak, depolanma süreleri gibi çerez davranışlarını denetleme 

yolları sağlar.Çerezleri devre dışı bırakırsanız, lütfen servisimizin bazı özelliklerinin doğru çalışmayabileceğini 

unutmayın. 

Çerezlerin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için aboutcookies.org adresini ziyaret 

edin. İlgi alanına dayalı reklamcılıkta web tarama etkinliğinizin kullanımıyla ilgili seçenekleriniz hakkında daha fazla 

bilgi için, aşağıdaki siteleri ziyaret edebilirsiniz: 

 networkadvertising.org 

 optout.aboutads.info 

 youradchoices.com 

 youronlinechoices.eu 

Bir mobil cihazda, takibi sınırlandırmak için ayarlarınızı yapmak da olabilir. 
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Örneğin, Google’ın kapsam dışı bırakma tarayıcı eklentisini yükleyerek veya İzlemeyin başlığını kullanarak 

Hotjar’dan Google Analytics’ten çıkabilirsiniz. 

Dahili Analitik Aracımız 

Hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için ürünlerimizde gerçekleşen belirli kullanıcı etkinliklerini 

izleriz; sayfa görünümleri ve panoları aracılığıyla bir siteyi yönetirken kullanılan bağlantılara tıklamalar dahil. 

Bu işlemlerin her birine “etkinlik” diyoruz. Analytics etkinlikleri, WordPress.com hesabınıza eklenir ve Automattic’in 

sahibi olduğu ve sürdürdüğü birinci taraf bir sistem tarafından gerçekleştirilir. Genel olarak, her olay için aşağıdaki 

verileri kaydederiz: IP adresi, WordPress.com kullanıcı kimliği ve kullanıcı adı, WordPress.com’a bağlı site kimliği 

(WordPress.com’da barındırılmayan siteler için), kullanıcı aracısı, URL yönlendirme, olayın zaman damgası , tarayıcı 

dili ve ülke kodu. 

Bu bilgileri ürünlerimizi geliştirmek, pazarlamamızı size daha uygun hale getirmek, deneyiminizi kişiselleştirmek 

ve Gizlilik Politikamızda açıklanan diğer amaçlar için kullanıyoruz. 

Analytics programımızı kullanıcı ayarlarınızdan çıkarabilirsiniz. Bunu yaparak, WordPress.com hesabınıza giriş 

yaparken, üyelikten çıktıktan sonra gerçekleşen olaylar veya eylemler hakkında analitik aracımızla bilgi 

paylaşmazsınız. Çıkmayı reddettiğimizde izlemekte olduğumuz işlemlerin işlevselliğini devre dışı bırakmadığına 

dikkat edin – örneğin, bir yayın yayınlarsanız, bunun için hala bir kaygımız olacak (endişelenmeyin!), Ancak 

ayrılmanızın ardından bir etkinlik veya eylem için, analiz aracında bu eylemle veya etkinlikle ilişkili başka verilerimiz 

olmayacak. 

Simplenote Kullanıcıları için: Simplenote’un nasıl kullanıldığını daha iyi anlamamıza ve kullanıcılarımız için 

uygulamayı geliştirmemize yardımcı olmak için ilk parti analitik aracımızı Simplenote’ta kullanıyoruz. Uygulamadaki 

gizlilik ayarlarınızdan vazgeçebilirsiniz. Bunu yaparak, iptal etme işleminden sonra gerçekleşen olaylar veya eylemler 

hakkındaki analiz aracımızla bilgi paylaşmazsınız.Bir şey daha – WordPress.com giriş bilgilerini kullanarak 

Simplenote’a giriş yapan Simplenote kullanıcıları için, Simplenote’taki analitik aracımızı devre dışı bırakmak 

istiyorsanız, ayrıca Simplenote uygulamasında da bulunmamanız gerekir. WP.COM Hesap Gizlilik Ayarları. 

Sitelerimizde Reklam Çerezleri İçin Onay 

Web sitelerimizde ve gösterge panolarımızda bir “çerez başlığı” görebilirsiniz.Sitelerimizden birini AB’den ziyaret 

ediyorsanız, kabul etmeyi tıklamadan önce size hedeflenmiş reklamları göstermek için kullanılan çerezleri 

ayarlamayız veya reklam ortaklarımızın belirlemesine izin vermeyiz. Bu şekilde onay verdiğinizde, biz ve reklam 

ortaklarımız, ziyaret ettiğiniz sitede ve çeşitli Automtic ürünlerimizle ilgili reklamları göstermek için kullandığımız 

diğer web sitelerimizde, panolarımızda ve hizmetlerimizde reklam çerezleri ayarlayabiliriz. Sadece fikrinizi 

değiştirmeniz durumunda pankartı periyodik olarak size göstereceğiz. 

Reklam Programımızla Kullanıcı Sitelerimizdeki Reklamların Kabulü ve Seçimi 

Özellikle Avrupa Birliği’ndeyseniz, kullanıcılarımızın web sitelerinde bir “çerez başlığı” görebilirsiniz. Öyleyse, 

reklam programımız kabul etmeden önce size hedeflenmiş reklamları göstermek için kullanılan çerezleri ayarlamaz 

veya reklam ortaklarımızın belirlemesine izin vermez. Bu şekilde onayladığınızda, biz ve reklam ortaklarımız 

kişiselleştirilmiş reklamları göstermek için ağımıza üçüncü taraf reklam çerezleri ayarlayabiliriz. Sadece fikrinizi 

değiştirmeniz durumunda pankartı periyodik olarak size göstereceğiz. 

* Lütfen bu izin özelliğinin 22 Mayıs 2018 tarihinde uygulandığını unutmayın. 
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Ziyaretçilerin, reklam programımıza katılan web sitelerine nasıl girdiğini anlamamıza yardımcı olacak bir çerez 

ayarladık. Ziyaretçiler, bu bağlantıyı ziyaret ederek bu bilgileri kullanmamayı tercih edebilir (tercih, derhal bir onay 

adımı olmadan işleme alınır). Çıkmayı bıraktığınızda, söz konusu çerezin benzersiz değerini bir devre dışı bırakma 

değeriyle değiştiririz . Seçme, reklam programımızdaki tüm web sitelerinde çalışır. Kazayla çıkmayı seçtiyseniz veya 

geri dönmek isterseniz, bu bağlantıyı ziyaret ederek bunu yapabilirsiniz . Lütfen bu seçeneğin tarayıcıya özel 

olduğunu ve farklı bir cihaz veya tarayıcı kullanıyorsanız veya çerezlerinizi temizlediğinizde işlemi tekrarlamanız 

gerekeceğini unutmayın. 

 

Bizimle iletişime geçin 

Çerez kullanımı hakkında herhangi bir sorunuz olursa, en ilgili iletişim bilgilerini Gizlilik Politikamızda 

bulabilirsiniz . 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=tr&u=https://s.pubmine.com/opt-out&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhh8YMjJKyeq9ne-hUF9MxCD8AUZPw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=tr&u=https://s.pubmine.com/opt-in&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiS-lou1h1jBwdJW_rKyXofVeNKyA

