
IAB (Interactive Advertising Bureau) Tech Lab tarafından desteklenen ads.txt (Authorized Digital 
Sellers – Yetkili Dĳital Satıcılar) çözümünün amacı temelde programatik reklamcılıkta şeffaflığı 
artırma ve sektörü geliştirmektir. Reklam dolandırıcılığı, her yıl dijital reklamverenlere ve yayıncılara 
milyonlarca dolarlık zarar veriyor. Kötü niyetli kişiler, alan adı sızdırma, taklit tıklamalar, yanlış 
gösterimler ve daha fazlasıyla reklam platformlarını aldatmaya çalışıyor. Ads.txt dosyası, yayıncıların 
reklam envanterini kimlerin satabileceklerini ilan etmesine izin vererek sahtekarlığın önüne geçmeyi 
amaçlıyor.

Ads.txt’yi kullanmak zorunlu değildir, ancak kesinlikle önerilir. Yayıncılar, envanterlerini satma yetkisine 
sahip şirketleri belirlemek için kendi ads.txt dosyasını oluşturabilir. Dosyalar, herkesin kullanımına 
açıktır ve alıcılar, üçüncü taraf tedarikçi firmalar ve al-sat platformları tarafından taranabilir.

Ads.txt ile alıcılar ve satıcılar kendilerini reklam dolandırıcılığından koruyabilirler. ads.txt dosyası 
markaları sahte envantere karşı korumayı amaçlar. Yetkili satıcıların bildirilmesi, reklam verenlerin 
sahte envantere harcama yapmasını önleyerek daha fazla reklam veren harcaması elde edilmesine 
yardımcı olur.

Bir reklamverenseniz ve birisi size 
reklamınızı belirli bir web sitesinde 
gösterebileceğini söylerse, bu web 
sitesindeki ads.txt dosyasını ziyaret 
edebilirsiniz. Teklifi yapan firmanın 
bu belirli web sitesinde reklam alanı 
satma iznine sahip olup olmadığını 
size gösterecektir.

Ads.txt dosyası nasıl hazırlanacak?
Ads.txt dosyanızı oluşturmak için, .TXT formatında metin dosyası oluşturacağınız basit bir metin 
editöründen yardım almanız gerekecektir. Ads.txt dosyanızı hazırlamadan önce şunları bilmenizde 
fayda var:

Her reklamveren veya yetkili satıcıların verilerini farklı bir satırda belirtmeniz gerekiyor.

Ads.txt dosyasında temel olarak 3 veri belirtilir. Bunlar yetkili satıcının alan adı, yayıncı kimliği, 
reklam veren ilişkisidir. Bazı opsiyonel reklam ağları için 4. bir veri türü belirlemesi daha 
yapılabilmektedir.

DIRECT veya RESELLER verilerini büyük harfle, alan adı ve yayıncı kimliği verilerini küçük 
harflerle girmelisiniz.

Örneğin Google’a ait izinler ads.txt dosyasında aşağıdaki şekilde yer alacaktır.
- google.com, pub-00000000000000000, DIRECT, 1111111111111111
- google.com, pub-00000000000000000, RESELLER, 1111111111111111

Genel ads.txt görünümüne bir örnek
  Ad Network , publisher ID , Position , Extra parameters if needed
  google.com, pub-00000000000000000, DIRECT, 1111111111111111
  rubiconproject.com, 10306, DIRECT
  openx.com, 197441 , DIRECT, f5ab79cb980f11d1
  appnexus.com, 1356 , DIRECT, 9f5210a2f0999e32
  facebook.com, 197377 ID , DIRECT,
  taboola.com, 644418 , RESELLER
  pubmatic.com, 154037 , RESELLER
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Ads.txt dosyamız artık yayın için hazır olduğuna göre TXT formatında kaydettiğiniz 
dosyayı sunucunuzun ana dizinine koymalısınız. İsteyen herkesin erişebildiğinden emin 
olmak için siteadresi.com/ads.txt linki üzerinden erişebildiğinden emin olun.


