
TAKSĠM OTELCĠLĠK A.ġ. 

ÇEREZ POLĠTĠKASI 

I. GENEL 

Taksim Otelcilik A.Ş. (“Taksim Otelcilik”, “biz” ya da “ġirket”) olarak 

www.taksimotelcilik.com.tr adresinde yer alan internet sitemize (“Ġnternet Sitesi”), 

mobil uygulamalarımıza, elektronik platformlarımıza ve diğer uygulamalarımıza ve 

size gönderdiğimiz elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında 

kullandığınız bilgisayar, cep telefonu, tablet ve benzeri cihazlarınıza belirli verilerin 

kaydedilmesini ve toplanmasını sağlayan çerez veya piksel tag, flash cookies ve web 

işaretçileri gibi teknolojiler kullanabiliriz. İşbu Politika’da Taksim Otelcilik tarafından 

kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez” ifadesi 

kullanılmıştır. 

Çerezler aracılığı ile kullanıcıların kişisel verilerinin toplanması mümkün olmakla 

birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilir. 

Çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri 

niteliğinde olması halinde, adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması 

Politikamızın hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin 

nasıl işlenebileceği ve bu kapsamdaki haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz hakkında 

bilgi edinmek için Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı da okumanızı tavsiye 

ederiz. 

II. ÇEREZ TÜRLERĠ 

Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre kategorize 

edilebilmektedir. 

1. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, “oturum çerezleri” ve 

“kalıcı çerezler” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır: 

a) Oturum çerezleri: Oturum çerezleri, İnternet Sitesinin veya Şirket’in diğer 

uygulama veya ortamlarının ziyaret edildiği her bir oturumda kullanılır ve 

Siteden veya uygulamadan çıkılmasıyla birlikte kendiliğinden silinirler.  

b) Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler, önceden belirlenen sabit bir süre boyunca 

erişim sırasında kullanıcı tarafından kullanılan bilgisayar veya diğer cihazlara 

kaydedilir ve oturum veya uygulama kapandığında kendiliğinden silinmez. 

Kalıcı çerezler birden fazla oturumda kim olduğunuzu hatırlamamız 

gerektiğinde kullanılır.  

2. Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise 

ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır: 

a) ĠliĢkili taraf çerezi: İlişkili taraf çerezleri, ziyaret edilen alan tarafından 

yerleştirilen çerezleri ifade eder. 

http://www.taksimotelcilik.com.tr/Content/Downloads/Taksim-Otelcilik-AS-Kisisel-Verilerin-Korunmasi.pdf


b) Üçüncü kiĢi çerezi: Üçüncü kişi çerezleri, ziyaret edilen farklı bir alan 

tarafından yerleştirilen çerezleri ifade eder. Ziyaret edilen alan dışındaki 

kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri 

durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur. 

III. ÇEREZLERĠN KULLANIM AMAÇLARI  

Taksim Otelcilik olarak, internet sitelerimizde, platformlarımızda, uygulamalarımızda, 

reklam ve iletilerimizde kullandığımız çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile 

faydalanabilmekteyiz:  

1. Operasyonel amaçlı kullanımlar: İnternet sitelerimizin, platformlarımızın, 

uygulamalarımızın veya hizmetlerimizin denetim ve güvenliği için gerekli görülen 

çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak 

internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan 

yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz 

davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir. 

2. ĠĢlevselliğe yönelik kullanımlar: İnternet sitelerimizin, platformlarımızın, 

uygulamalarımızın veya hizmetlerimizin kullanımını kolaylaştırmak veya bunları 

kullanıcılarımız için özelleştirmek amacıyla gerekli çerezleri kullanabiliriz. 

İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini 

hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir. 

3. Performansa yönelik kullanımlar: İnternet sitelerimize, platformlarımıza, 

uygulamalarımıza veya hizmetlerimize ilişkin performansın artırılması ve 

ölçülmesi amacıyla da gerekli çerezleri kullanabiliriz. Bu amaçla kullanılan 

çerezlere örnek olarak; kullanıcıların internet sitelerimizi, uygulamalarımızı, 

platformlarımızı ve hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı 

davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile 

etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler 

gösterilebilir. 

4. Reklam amaçlı kullanımlar: Şirket’e veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, 

platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve 

benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri 

kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini 

ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç kere 

görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir. 

IV. ÇEREZLERĠ REDDETME VE SĠLME 

Çoğu tarayıcı varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. 

Ancak, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri 

reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre 



değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya 

ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir. Genellikle aşağıda belirtilen 

yöntemlerle çerezleri reddedebilirsiniz: 

(i) tarayıcınızın ayarlarını çerez aldığınızda bildirecek şekilde değiştirmek,  

(ii) mevcut çerezleri devre dışı bırakmak, 

(iii) tarayıcınızı otomatik olarak çerezleri reddedecek şekilde ayarlamak. 

Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda internet sitelerimiz, uygulamalarımız, 

platformlarımız veya hizmetlerimizin bazı özelliklerinden yararlanmanızın mümkün 

olmayabileceğini belirtmek isteriz. 

V. YETKĠLĠ HĠZMET SAĞLAYICILAR 

Taksim Otelcilik olarak İnternet Sitesi, platformlarımız, uygulamalarımızın ve 

hizmetlerimizin yürütülmesi ve tanıtımı hususlarında tarafımızca yetkilendirilen bazı 

hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Şirketimizin yetkilendirdiği bu hizmet 

sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına ve diğer cihazlarına çerezler ve benzeri 

teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilir ve kullanıcı cihazını tespit etmeye 

yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi 

bilgileri toplayabilir. 

VI. ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERE AĠT SĠTE, ÜRÜN VE HĠZMETLER 

İnternet sitelerimiz, platformlarımız veya uygulamalarımız üçüncü kişilere ait internet 

siteleri, ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü 

kişilere ait çerez ve gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait 

sitelerin Taksim Otelcilik’ten bağımsız olduğu ve Taksim Otelcilik’in üçüncü kişilerin 

çerez ve gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link 

verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait çerez ve gizlilik 

politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz. 


