ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Saran Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak internet sitemizi siz kullanıcılarımızın en
verimli şekilde kullanmasını sağlamak amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”) kapsamında çerez kullanıyoruz. Web sitesinde yer alan işbu Çerezler
Hakkında Bilgilendirme yazımız ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen bilgilendirmelerimiz
doğrultusunda, çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri
silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bu durumda zorunlu çerezler bakımından internet
sitemizin tüm özelliklerini kullanmanızın etkilenebileceğini belirtmek isteriz.
Çerez Tanımı
Çerez, belirli bir süre için bir internet tarayıcısı tarafından cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet)
taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan ufak metin dosyalarıdır.
Neden Kullanılmaktadır?
Çerezler, internet sitesini ziyaret eden kullanıcının site kullanımı ve ziyaret verilerinin daha iyi
anlaşılmasını, kullanıcılar için kişiselleştirilmiş ve iyileştirilmiş bir kullanıcı deneyimi
sunulmasını ve internet sitesinin, sizin ve Şirket’imizin hukuki güvenliğini sağlar.
Web Sitesinde Kullanılan Çerez Türleri
Çerezler oturum çerezleri, üçüncü parti çerezleri, zorunlu çerezler ve fonksiyonel ve analitik
çerezler olarak ayrılır.
Oturum çerezleri, internet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade
eder.
Üçüncü parti çerezler, internet sitesinde içerik sunan üçüncü taraflarca kurulan çerezler olup,
kullanıcı davranışlarını ölçümlemeyi sağlar.
Zorunlu çerezler, internet sitesinin düzgün şekilde çalışmasında temel işlevler için gerekli olan
çerezlerdir.
Fonksiyonel ve analitik çerezler, tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde
kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde düzenlenmesi ve ziyaretçilerin
siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların sitede
gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Analitik çerezler ise, internet sitesi içinde
hangi sayfaların daha fazla ilgi çektiğinin incelenmesine yarayan, sitedeki trafiğe uygun
hizmetin verilmesini sağlayan çerezlerdir. Bu tür çerezler başka bilgileri depolamazlar ve
anonim niteliktedirler.
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Çerez Tercihleri Yönetimi
Çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız kullandığınız internet tarayıcı ve cihaz üzerinden
gereken ayarları yapabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakana kadar cihazlarınızda depolanmış
çerez verilerini istediğiniz zaman temizleyebilirsiniz. Kullandığınız tarayıcının ayarlar
bölümünden çerez kullanım izinlerinizi, istekleriniz doğrultusunda düzenleyebilirsiniz.
Çerezleri reddettiğiniz takdirde internet sitesi gerektiği gibi çalışmayabilir, bazı işlevlerini
yitirebilir, talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksamaya ve sunulan hizmetlerde size
özel bir deneyim tecrübesinin verilememesine neden olabilir.
Tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları
sunmaktadır.
Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız:









Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerininbilgisayarinizda-depoladi
Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Opera http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies
Opera Mobil http://www.opera.com/tr/help/mobile/android#privacy
Safari Bilgisayar https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=tr_TR&viewlocale=tr_TR
Safari Mobil https://support.apple.com/tr-tr/HT201265
Android Tarayıcı (Mobil) https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=1636244844552607258-231308964&hl=tr&rd=1
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