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Kns Otomotiv olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu Çerez Politikası ile siz sevgili 

ziyaretçilerimizi, web sitemizde hangi çerezleri, hangi amaçla kullandığımız ve çerez 

ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konularında kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz. 

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler vasıtasıyla, ne tür kişisel 

verilerinizin hangi amaçla toplandığı ve nasıl işlendiği konularında, kısaca bilgi sahibi 

olmak için lütfen bu Çerez Politikasını okuyunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik 

Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 

Çerezler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza yerleştirilen harf ve rakamları 

içeren küçük dosyalardır.  

Çerezlerimizin e-posta adresinizi veya sabit sürücünüzden diğer (gizli veya kritik) 

bilgilerinizi ele geçirmek amacıyla kullanılamayacağını ve kullanılmayacağını lütfen 

unutmayın. 

 

Mutlâk gerekli çerezler 

Web sitemizin kullanımı için vazgeçilmez olan çerezlerdir. 

Mutlak gerekli çerezler, web sitemizi dolaşmanızı ve özelliklerini kullanmanızı sağlar. 

Bu çerezler olmadan, en az meşgul sunucuya otomatik yönlendirme veya istek 

listelerinizi hatırlama gibi belirli özellikleri kullanamayız. 

 

Fonksiyonel çerezler 

Web sitemizin işlevlerini destekleyen çerezlerdir. 

İşlevsel çerezler, yaptığınız seçimler hakkında bilgi kaydeder ve web sitemizi 

gereksinimlerinize uyacak şekilde düzenlememize izin verirler. Örneğin mobil web 

sitesinde, tekrar ziyaret ettiğinizde aynı bölüme döneceğinizden emin olmak için 

geldiğiniz yeri hatırlamak için bir çerez yazdık. Çerezleri, web sitemizdeki formları 

otomatik olarak doldurulması için de kullanırız. 

 

  

 

Analiz Çerezleri 

Ziyaretçilerimizi anlamamıza yardımcı olan çerezlerdir. Web sitemizi, ürünlerimizi, 

hizmetlerimizi ve pazarlama çabalarımızı geliştirmek için kullanırız. 



Kns Otomotiv web sitemizde genel amaçlı olarak analiz çerezleri kullanırız. Bu çerezler 

size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmamıza yardımcı olur. Analiz çerezleri 

tarafından sağlanan bilgiler, ziyaretçilerimizin Kns Otomotiv web sitesini nasıl 

kullandıklarını anlamamıza yardımcı olur. Bu da içeriğini size nasıl sunduğumuzu 

iyileştirmemize yardımcı olur. 

Analiz amacıyla ve sürekli iyileştirmeye devam etmek için Google Analytics hizmetini 

kullanıyoruz. Bu hizmetin sağlayıcısı Google Inc., Kns Otomotiv alan adı tarafından 

birinci taraf çerezleri olarak sunulan analiz çerezlerini (örneğin, 

www.knsotomotiv.com) adresine bir etiket ya da doğrulama sayfası ile yerleştirir. 

 

Üçüncü Taraf Çerezleri 

Üçüncü taraflar tarafından yerleştirilen çerezler. 

Web sitemizdeki üçüncü taraf seçenekleri ile ilgili üçüncü taraf tarafından yerleştirilen 

ve okunan çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezleri Kns Otomotiv tarafından değil, ilgili 

üçüncü taraf tarafından okunur veya okunmaz. Bu çerezleri kullanarak kaydedilen 

verileri ve bunların amaçları için sınırlı bilgi ve kontrolümüz var. Üçüncü taraf 

çerezleri, işlevsel, kesinlikle mutlâk ve analiz çerezlerini içerebilir. Üçüncü taraflar, 

toplanan bilgileri kendi amaçları için kullanabilirler. Toplanan bilgiler (diğer çerezlerin 

yanı sıra) ilgili üçüncü taraf seçeneklerini nasıl kullanacağı hakkında bilgi içerir ve ilgili 

üçüncü tarafın kullanıcılarını tanımasına izin verebilir. 

Bu çerezlere izin verilmesinin, YouTube gibi üçüncü taraf video sağlayıcılarını izlemek 

için kullanılan seçenekleri veya Facebook ve Google+ gibi sosyal medya 

platformlarında web sitemizden içerik paylaşmak için kolay araçlar bulunduğunu 

unutmayın. 

Bu tanımlama bilgileri ve ilgili üçüncü tarafların toplanan bilgileri nasıl kullandıkları 

hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıda verilen bağlantıları kullanın veya ilgili 

üçüncü kişiyle iletişime geçin. 

Çerezlerimizin e-posta adresinizi veya sabit diskinizden herhangi bir (gizli veya 

hassas) bilgileri yakalamak için kullanılamayacağını ve kullanılamayacağını lütfen 

unutmayın.  

 

Google Inc. tarafından yerleştirilen ve okunan üçüncü taraf çerezleri 

Google’ın gizlilik bildirimi için buraya tıklayın. / 

https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=tr 

Bu bilgiler Facebook Inc.’e tedarik edilir 

Facebook gizlilik politikası (veri kullanımı) için buraya tıklayın. / 

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=

0 



Twitter Inc. tarafından yerleştirilen ve okunan üçüncü taraf çerezleri 

Twitter’ın gizlilik politikasını okumak için buraya tıklayın. / 

https://twitter.com/en/privacy 

 

YouTube LLC tarafından yerleştirilen ve okunan üçüncü taraf çerezleri 

YouTube hizmetlerini de kapsayan Google gizlilik beyanı için buraya tıklayın. / 

https://about.youtube/ 

 


