
INTERNET SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ 

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Say” veya “Şirket”) 

olarak internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve sizlerin deneyimini 

geliştirmek için çerezler ve pikseller gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) 

faydalanabilmekteyiz.  Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Çerez (İngilizce karşılığı ile cookie) kullanılmasını tercih etmezseniz 

tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz.  Çerez ayarlarınızı 

değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. 

 

İşbu Çerez Politikası Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan 

https://sayyatirimciiliskileri/, https://sayreklam.com/ ve https://sayas-re.com/ bağlantılı internet 

sitemizin ve zaman içerisinde açabileceğimiz diğer internet sitelerinin (topluca “Site”) 

işletilmesi sırasında, site kullanıcıları ve ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı ile elde 

edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde 

hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi 

sizlere açıklamaktayız. 

 

Say olarak Site’de kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya 

işlevlerini değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz.  Dolayısıyla işbu Aydınlatma 

Metni’nin hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutarız. 

 

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır? 

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ 

sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.  İnternet sitemizde çerez kullanılmasının 

amacı, internet sitemizin işlevselliğini ve performansını arttırarak sizlere sunulan hizmetleri 

geliştirmek, internet sitemiz üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin 

tercihlerine göre kişiselleştirmek, internet sitemizin, sizin ve Şirket’imizin hukuki ve ticari 

güvenliğinin teminini sağlamaktır.  Çerez kesinlikle zararlı bir yazılım değildir.  Sizi zaman 

kaybından korur, kayıt olmuşsanız daha sonraki girişlerinizde vermiş olduğunuz cevapları 

otomatik olarak hatırlar. 

 

Aydınlatma Metni kapsamındaki amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 5’nci maddesinin ikinci 

fıkrasındaki kanuni veri işleme şartlarının en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz rızanız 

olmaksızın işlenebilecektir. Aksi hallerde, yani kanuni veri işleme şartlarının bulunmadığı 

durumlarda kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işlenecektir. Her 

halde, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların 

gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden 

faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla ve iş ortaklarımızla ile paylaşabiliriz. 

Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında 

saklayabileceğini belirtmek isteriz. 

 

Çerez Türleri 

 

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin internet sitesini 

ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür 

çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir 

https://sayyatirimciiliskileri/
https://sayreklam.com/
https://sayas-re.com/


biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi 

formları doldurmanız sağlanmaktadır. 

 

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kalıcı çerezler internet sitesinin işlevselliğini artırmak, 

ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu 

tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda 

depolanır. İnternet sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere 

özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde internet sitemizi 

aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda internet sitemiz tarafından 

oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise sizin siteyi daha önce ziyaret 

ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir. 

 

Çerez Kategorileri 

 

Teknik Çerezler (Technical Cookies): Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışması 

sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. 

 

Doğrulama Çerezleri (Authentication Cookies): Ziyaretçileri şifrelerini kullanarak internet 

sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret 

ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini 

yeniden girmesi önlenir. 

 

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcıların tercihlerini farklı internet 

sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin seçmiş 

olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması. 

 

Analitik Çerezler (Analytical Cookies): Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin 

sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet 

sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir. 

 

Site’mizde hali hazırda Teknik Çerezler ve Analitik Çerezler kullanılmaktadır. 

 

Çerezlerin Kullanımının Veri Sahipleri Tarafından Engellenmesi 

 

İnternet kullanıcıları tarayıcılarının ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi 

kişiselleştirme imkanına sahiptir.  En yaygın şekilde kullanılan beş internet tarayıcısı için bu 

ayarların nasıl yapılacağına aşağıdaki bağlantılardan erişim sağlanması mümkündür. 

 

GoogleChrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

 

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

 

MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

 

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


Öte yandan Çerez’lerin engellenmesi durumunda Site’miz düzgün şekilde işlev görmeyebilir.  

Şirketimiz bu konuyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

 

Kullanıcıların Başvuru Hakkı  

Internet sitemizin kullanıcıları, KVKK kapsamında kişisel verilere ilişkin başvuru haklarından 

nasıl faydalanacakları hususunda internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması 

Başvuru Usul ve Esasları Politikamıza başvurabilir. 

Saygılarımızla 


