ÇEREZ POLİTİKASI
Yüksel Turizm İnş. Teks. San. Tic. ve A.Ş. (“Şirket”) olarak, www.taximhill.com alan adlı siteyi (“Site”) kullanan
üyelerin, danışmanların ve ziyaretçilerin hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak
amacıyla Site üzerinden elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için azami özen gösteriyoruz.
Site, ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi
kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.
Şirket, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki
tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.
Şirket tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için, Site’de yer alan Aydınlatma
Metni’ni incelemenizi tavsiye ederiz
.
Çerez (“Cookie”) Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna
depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından
oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.
Çerezler bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan herhangi bir bilgiyi toplayamaz. Ziyaretinizle ilgili
bilgilerin; mesela, tercih ettiğiniz dilin veya uğradığınız sayfaların hatırlanmasına yardımcı olan çerezler aynı
zamanda size özel bir deneyim sunmak, İnternet sitesi üzerinden sunulan hizmetleri geliştirmek ve dolayısıyla
deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır.
Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret
edebilirisiniz.
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir: Çerezi yerleştiren tarafa
göre, platform Çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, Şirket tarafından
oluşturulurken, üçüncü taraf Çerezlerini Şirket ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı Çerezler kullanılmaktadır. Oturum Çerezleri ziyaretçinin Site’yi
terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı Çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin
cihazlarında kalabilmektedir.
Kullanım amaçlarına göre, Site’de Teknik Çerezler, Doğrulama Çerezleri, Hedefleme/Reklam Çerezleri,
Kişiselleştirme Çerezleri, Analitik Çerezler, Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri, Kullanıcı Girdili Çerezler, Kimlik
Doğrulama Çerezleri, Kullanıcı Merkezli Güvenlik Çerezleri, Multimedya Oynatıcısı Oturum Çerezleri, Sosyal
Eklenti İçerik Paylaşımı Çerezleri, Açık Rıza Yönetim Platformu Çerezleri, İnternet Sitesinin Güvenliği için Kullanılan
Çerezler kullanılmaktadır.
Neden Çerezler Kullanılmaktadır?
Site’de, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Site’de oturum açan üyelerin farklı
sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması. Bu tür Çerezler, Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli olması sebebine
istinaden kullanılmaktadır.
Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların
entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya

da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması. Bu tür Çerezler, KVKK kapsamında veri sorumlusunun
meşru menfaati için veri işlemenin gerekli olması sebebine istinaden kullanılmaktadır.
Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya
mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin
ya da arama sorgularının hatırlanması. Bu tür Çerezler, KVKK kapsamında veri sorumlusunun meşru menfaati için
veri işlemenin gerekli olması sebebine istinaden kullanılmaktadır.
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa
ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Bu tür Çerezler, KVKK
kapsamında açık rızanıza bağlı olarak kullanılabilmektedir.
Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?
Şirket, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece
önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi
mümkün olmamaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere, KVKK kapsamında veri sorumlusunun meşru menfaati için veri
işlemenin gerekli olması sebebine istinaden kullanılan Çerezler açısından tercih yönetimi söz konusu değildir zira
bu Çerezler’in kullanılmaması halinde, Site etkin bir şekilde kullanılamayacaktır. Bununla birlikte, kişiselleştirme,
hedefleme ve reklamcılık faaliyetleri kapsamında kullanılan Çerezler’e ilişkin tercihlerinizi aşağıdaki gibi
yönetebilirsiniz:
Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri
değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte,
ilgili kişilerin Çerezlerin kullanılmasını engelleme, Çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece
bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya
göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org adresinden ulaşmak
mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı
yapılması gerekebilecektir.
Çerez Politikası’ndaki Değişiklikler
İşbu Politika kapsamında, Şirket Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve
Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Site’de yer alan Çerez
bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza
verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.
Şirket, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük
kazanır.

