ÇEREZ POLİTİKASI
Kodnova Çerezleri Ne İçin Kullanmaktadır?
Kodnova çerezleri;


Web sitesinden ve bu kapsamda sunulan Hizmetlerden yararlanılabilmesi, daha hızlı
ve aktif işlem yapılabilmesi, kullanıcı tercihlerinin değerlendirilmesi, kullanıcı
tercihlerine göre Web Sitesinin özelleştirilmesi/kişiselleştirilmesi, reklamcılık
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve Web Sitesi performansının artırılması amacıyla
kullanır.



İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile
hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Kodnova, çerezler yoluyla elde edilen
bilgileri sizlere ait diğer kişisel verilerle eşleştirerek; size daha uygun içerikleri, kişiye
özel ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerikleri bir daha
sunmaz.

Kodnova üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl
kullanmaktadır?
Kodnova, Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google
Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini nasıl
kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics
kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret
edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr#infocollect Bunun yanı sıra Kodnova,
Google’ın sunmuş olduğu bir reklamcılık hizmeti olan Google Ads kullanmaktadır. Google Ads
ile reklam veren kullanıcıların reklamları, aranan kelimeyle ilişkilendirilerek, Google arama
sayfasında arama sonuçlarının en üstünde ve en altında yer almaktadır. Google Ads kullanımı
hakkında

daha

fazla

bilgi

için,

şu

adresi

ziyaret

edebilirisiniz:

https://policies.google.com/privacy Bunlarla birlikte, ilginizi çekebilecek reklamları sosyal
medya platformlarında da sunabilmek amacıyla kullanılan Facebook çerezleri, Facebook
hesabınız varsa, site ve uygulamalar dahil olmak üzere Facebook ürünlerini kullanırsanız veya
Facebook ürünlerini kullanan siteleri veya uygulamaları (Beğen düğmesi ve diğer Facebook
Teknolojileri dahil) ziyaret ederseniz kullanılır. Bu çerezler, Facebook'un Facebook ürünlerini
size sunmasını veya kayıtlı/giriş yapmış olmanızdan bağımsız olarak, diğer internet siteleri ve
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uygulamaları kullanımınız dahilinde sizin hakkınızdaki bilgileri anlamayı sağlar. Çerezleri;
kimlik kontrolü, güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz ve raporlama
için kullanır. Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation
adresini ziyaret edebilirsiniz.
Çerezler Nasıl Yönetilebilir?
Aşağıda açıklanan şekilde ve kullanılan internet tarayıcısına göre çerezler hakkında bilgi
edinilebilir, izin verme yahut reddetme hakları kullanılabilir.
Google Chrome: Tarayıcının “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini
tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verilebilir veya çerezleri bloke edebilir.
Internet Explorer: Tarayıcının sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden
“Güvenlik” sekmesini tıklayarak ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimi
gerçekleştirilebilir.
Mozilla Firefox: Tarayıcının sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesine, ardından.
“Seçenekler” görseline tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezler
yönetilebilir.
Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek
sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Safari: Telefonun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik”
bölümünden çerezler yönetilebilir.
Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi
için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret
edebilirsiniz,

veya

"Privacy

Badger"

uygulamasını

kullanabilirsiniz

(https://www.eff.org/tr/privacybadger)
Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, Kodnova web sitesini kullanmaya
devam edebilirsiniz fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz
sınırlı olabilir.
Kodnova Ne Tür Çerezler Kullanmaktadır?
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Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri: Kodnova web sitesinde,
yerleştiren tarafa göre "üçüncü taraf (third party cookie) çerezler" kullanılmaktadır. Üçüncü
taraf çerezleri yukarıda bahsi geçen ve işbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından
yönetilmektedir.
Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Kodnova web sitesinde, kullanım sürelerine göre,
oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda
sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır.

Çerez Adı

Sağlayıcı

Saklama

Açıklama

Çerez
Tipi

_ga

Google Analytics

NID

Google Ads

Tarayıcı

Kullanıcı session ID

Session

Session

bilgisi

Cookie

Tarayıcı

Kullanıcı session ID

Session

Session

bilgisi

Cookie

Süresi
Boyunca
SID

Google Ads

Süresi
Boyunca
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