
Online davranışsal reklamı iptal etmek için ne yapmalı? 

Sorungiderme listesi 

Giriş: 
Online davranışsal reklamın iptal edilmesi içinreklam firmalarının talebinizi kaydetmesi gerekir. Bu web 
sitesi üzerinden bunu yapmanın yolu, kullandığınız tarayıcıya (browser)çerez (cookie) olarak adlandırılan, 
küçük bir dosya yüklenmesidir. Çerezler “Bu tip reklamı kapat!” mesajı içerir. Mesela Google’da “İPTAL 
ET” (OPT_OUT) metin dizgisi yer alır. Firma İPTAL ETçerezmesajını alır almaz, web tarama aktivitenizle 
ilgili bilgi toplama ve bunu kullanarak online davranışsal reklam gönderme işlemini durdurur. 

İPTAL ET çerezi,kullandığınız web tarayıcısında bulunduğu sürece,bu sitede listelenen ya da sadece sizin 
seçtiğiniz reklam firmalarından davranışsal reklam almazsınız. Bu belge süreçle ilgili sorunları 
saptamanıza yardımcı olacaktır.  

Sorunu Tespit Etmek 

Bu siteyi kullanarak iptal et sürecinde karşılaşabileceğiniz 2 sorun vardır. Aşağıdaki tablo bu sorunları ve 
sebeplerini görebilirisiniz. 

Sorun Sebep 
• Firmanın İptal Et fonksiyonunun 

çalışmaması 
• Çok sayıda İptal Et 

fonksiyonununçalışmaması 
• Firmanın İptal Et komutununönce 

çalışması,ancak statünüzü kontrol 
ettiğinizdekomutun geçersiz duruma 
gelmesi 

• İptal Etçerezi uygun biçimde 
kurulmamıştır. 

• İptal Et fonksiyonunu tümüyle çalıştırdınız, 
fakat daha sonra sayfayadöndüğünüzde 
komut geçersiz duruma geliyor.  

• İptal Etçerezi kullandığınız tarayıcıdan 
kaldırılmıştır. 

 

Sorunlara ne yol açar? 

Aşırı Yoğun Web Bağlantısı 

Problem:Eğer web bağlantınız aşırı yoğunsa, bağlantı sıkıntısı çekebilirsiniz ve çerezlerkurulmayabilir. 

Çözüm:İptal işlemi yaparken, sizin ve ağdaki diğer kullanıcıların internet bağlantısının kalitesini 
etkileyecek aktivitelerde ( müzik dinlemek, video izlemek, dosya indirmek gibi) bulunmadığına emin olun. 

Web tarayıcınızı her kapattığınızda çerezlerin silinmesi için bir seçenek işaretli olabilir. 



Problem:İptal işleminizin geçerli olması için çerezinizin web tarayıcınızda kalması gereklidir. Bazı web 
tarayıcıları her kapatıldığında tüm çerezlerin silinmesiiçin ayarlanmıştır. Örneğin, tarayıcınızı gizlilik 
moduna aldığınızda bütün İptal Etçerezleri silinir ve tekrar açıldığında iptal işlemi geçersiz olur. 

Çözüm:Çerezler silindikçe gizliliğinizi korumaya devam edeceğiniz için bu kabul edilebilir bir yöntemdir. 
Ancak youronlinechoices sitesinden iptal işlemi yapmak istiyorsanız çerezlerin temizlenmesi seçeneğini 
kaldırmanız gerekir. Detaylı bilgi için http://youronlinechoices.com/five-top-tips . 

Opt_out çerezlerini silen Anti-Adware, Anti-Spyware veya Antivirus programı kullanıyor olabilirsiniz. 

Problem: Bazı Anti-Adware ve Antivirus programları yanlışlıkla iptal Etçerezlerinifark edip silebilir, bu 
durumda iptal işlemi geçersiz olur. 

Çözüm: Bu programlar gizliliğinizi korumak için yeterli kontrol imkanı sağlar, dolayısıyla bu yazılımları bu 
siteye bir alternatif olarak kullanabilirsiniz. Başka bir çözüm olarak programlarınçerez silme özelliğini 
kaldırabilirsiniz. 

Tarayıcınızdaki bütün çerezleri silmiş olabilirsiniz. 

Problem: Tüm tarayıcılar gizliliğinizi korumak ve gezinme geçmişini silme seçeneği sunar. Gezinme 
geçmişinizi ve çerezleri manuel olarak silerseniz, davranışsal reklamı engelleyen İptal Etçerezleride bu 
işlemle silinir ve iptal işlemi geçersiz olur.  

Çözüm:Çerezleri sürekli sildiğiniz için gizliliğinizi korumaya devam etmiş olursunuz. Bu durumda 
www.seninsecimin.org / www.youronlinechoices.eu’yu ziyaret etmenize gerek kalmaz. 

Internet Explorer 9, koruma özelliği sebebiyle İptal Et işlemleri için bağlantı kurmayı engeller. 

Problem: Internet Explorer 9 tarayıcısında İzlemeyi Engelleme özelliği bulunur. Bu nedenle bazı çerezler 
tarayıcıya kaydedilmez. Bu seçenek tarayıcı özelliklerinden kaldırılabilir. 

Çözüm:Zaten sizi koruma altına aldığı için İzlemeyi Engelleme özelliğini açık tutabilir veya 
kullanımıengelleyip,iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

Tarayıcınızın bir reklam sunucusuna bağlanması Firewall’u olan bir ağ yapılanması, Proxyayarları veya 
DNS sunucuları engellenebilir. 

Problem: Bilgisayarınızla, size içeriği sağlayan web sunucuları arasındaki bağlantıyı birçok yazılım ve 
donanım kurar. Bunlardan bazıları çerez gönderimi gibi işlemleri kısıtlayacak özelliklere sahip olabilir. Bu 
da İptal Et işleminizi etkiler. 

Çözüm:Bu sorun tarafımızdan giderilemez. Ağ sorumlunuzla görüşebilir veyaçerezleri yönetmek için 
alternatif bir yol bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için http://youronlinechoices.com/five-top-tips . 
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