
 

 

Gizlilik Politikası 
dreamincentive.com Gizlilik İlkeleri 

Gizlilik ilkelerimiz hakkında daha fazla bilgi isterseniz veya herhangi bir sorunuz var ise, iletişim 
sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Kullanıcılarımızın güvenliği bizim için çok önemlidir. Aşağıdan gizlilik 
ilkelerimizi okuyabilirsiniz. 

Çerezler Hakkında Genel Bilgi 

“Cookie – Çerez” kelimesi web sayfası sunucusunun sizin bilgisayarınızın hard diskine yerleştirdiği ufak 
bir text dosyasını tanımlamak için kullanılmaktadır. Sitemizin bazı bölümlerinde kullanıcı kolaylığı 
sağlamak için çerez kullanılıyor olabilir. Ayrıca sitede mevcut bulunan reklamlar aracılığıyla, reklam 
verilerinin toplanması için cookie ve web beacon kullanılıyor olabilir. Bazı reklam veren ortakları 
çerezlerini ve Web işaretleyicilerini kullanabilir. Bu reklam veren ortakları arasında Google Adsense de 
vardır. Bu bize bağlı olmayan sunucular ve reklam ağları kendi teknolojilerini 
www.dreamincentive.com’u kullanarak tarayıcınıza bilgileri gönderebilir. Bu tamamen sizin izninizle 
gerçekleşiyor olup, isteğiniz dahilinde internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu engellemeniz 
mümkündür. dreamincentive.com olarak reklam şirketlerinin çerezleri üzerinde herhangi bir kontrolü 
yoktur Bu konuda daha detaylı bilgi için reklam veren ortaklarımıza başvurabilirsiniz yada yukarıda 
belirtmiş olduğumuz mail adresinden iletişime geçerek, reklam veren ortaklarımıza ulaşma anlamında 
yardım isteyebilirsiniz. dreamincentive.com bildiriminde anlatıldığı gibi reklam veren ortaklarımızın 
uygulamaları üzerinde bir kontrolümüz yoktur. Eğer çerezlerinizi iptal etmek istiyorsanız tarayıcı 
seçeneklerinizden ayarlayabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için tarayıcınızın yardım dosyalarını inceleyiniz. 

Log Dosyaları 

Birçok standard web sunucusunda olduğu gibi dreamincentive.com da istatistiksel amaçlı log dosyaları 
kaydı tutmaktadır. Bu dosyalar; ip adresiniz, internet servis sağlayıcınız, tarayıcınızın özellikleri, işletim 
sisteminiz ve siteye giriş-çıkış sayfalarınız gibi standard bilgileri içermektedir. Log dosyaları kesinlikle 
istatistiksel amaçlar dışında kullanılmamakta ve mahremiyetinizi ihlal etmemektedir. Ip adresiniz ve 
diğer bilgiler, şahsi bilgileriniz ile ilişkilendirilmemektedir. 

Dış Bağlantılar 

dreamincentive.com sitesi, internetin doğası gereği birçok farklı internet adresine bağlantı vermektedir. 
dreamincentive.com link verdiği, banner tanıtımını yaptığı sitelerin içeriklerinden veya gizlilik 
prensiplerinden sorumlu değildir. Burada bahsedilen bağlantı verme işlemi, hukuki olarak “atıfta 
bulunma” olarak değerlendirilmektedir. 

Güvenlik 

Tüm bilgileriniz bizimle saklı tutulacak ve 3. şahıslara satılmayacaktır. Bu konuda güvenliğiniz için 
standart güvenlik önlemlerinin hepsi alınmıştır. 



 

 

Reklam Sunucuları 

Sizin ilgilendiğiniz reklamları görüntülemek için, sitemiz üzerinde reklam yayınlamasına izin verdiğimiz 
diğer şirketlerle birlikte çalışıyoruz. Sitemizi ziyaret ettiğinizde, reklam ortaklarımız sizin bilgilerinizi (ip 
adresiniz, tıklama alışkanlıklarınız gibi…) toplayabilir.Daha fazla bilgi için Google Gizlilik İlkeleri ‘ni 
ziyaret edebilirsiniz. 

Sitemizin güvenliği hakkında sorularınız var ise iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz  

Google AdSense Program Politikaları 

Google reklamlarını gösteren siteler aşağıdakileri içeremez: Şiddet içeriği, ırk ayrımcılığı veya herhangi 
bir bireye, gruba veya organizasyona karşı şiddet içeren bir tutumda olma Pornografi, yetişkin veya 
olgun içerik Bilgisayar/yazılım korsanlığıyla ilgili içerik Yasa dışılar ve üretim cihazları Küfür ve aşırı kaba 
bir dil kullanımı Kumar veya kumarhane ile alakalı içerik Reklamların veya tekliflerin tıklanması, arama 
yapılması, web sitelerinde gezinilmesi veya e-posta okunması için kullanıcılara ödeme yapılan 
programlarla ilgili içerik Web sayfalarının içeriğinde ya da kodunda çok fazla kullanılan, tekrar eden veya 
alakasız anahtar kelimeler. Sitenin arama motoru sıralamasını, örneğin sitenizin Sayfa Sıralamasını 
yükseltmek için yanıltıcı veya aldatıcı içerik ya da tasarım. Silahların ve silah mühimmatının satışı veya 
tanıtımı (örneğin, tüfekler, dövüş bıçakları, bayıltıcı silahlar) Bira ya da sert alkollü içeceklerin satışı veya 
tanıtımı Tütün ya da tütün ürünlerinin satışı veya tanıtımı Reçeteyle satılanların satışı veya tanıtımı Özel 
tasarım ya da ticari marka değeri taşıyan ürünlerin kopyalarının ya da taklitlerinin satışı veya tanıtımı 
Dönem ödevlerinin veya öğrenci makalelerinin satışı veya tanıtımı Yasa dışı olan, yasa dışı faaliyetleri 
tanıtan veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden diğer her türlü içerik dreamincentive.com yukarıda 
bahsi geçen konuları ve uygulamaları içermez. 

İzin 

Bu siteyi kullanarak, bu bilgilerin bizim tarafımızdan toplanıp kullanılmasına izin verirsiniz. 

Yasal Uyarı 

Yasalar tarafından istendiğinde ve/veya haklarımızı korumamız gerektiğinde kişisel bilgilerinizi ifşa etme 
hakkını saklı tutarız. 

Gizlilik İlkelerindeki Değişiklikler 

Gizlilik ilkelerimizi değiştirmeye karar verirsek, bu değişikliklere buradan ulaşabilirsiniz. İlkelerimizi 
okuyarak bilgilerinizi nasıl topladığımızı, nasıl kullandığımızı, ve hangi koşullarda ifşa ettiğimizi öğrenmiş 
bulunuyorsunuz. 

Gizlilik ilkelerimizde istediğimiz zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz, lütfen sık sık ziyaret 
ediniz. İlkelerimize maddesel değişiklik yaparsak, email veya diğer yöntemlerle sizi haberdar edeceğiz. 

http://www.google.com.tr/intl/tr/policies/technologies/
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