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DABAKOĞLU TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (GARDENYA BUTİK OTEL) 

www.sigacikgardenya.com 

ÇEREZ POLİTİKASI 

İş bu çerez politikamız, gizlilik, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi 

politikalarının bir parçası olarak çerezlerin kullanımı ve bunlara ilişkin 

yapabileceğiniz seçimler hakkında bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.  

GARDENYA BUTİK OTEL (bundan sonra “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) 

tarafından işletilmekte olan internet sitesi ve uygulamaları ile bu sitelerle sınırlı 

olmayan sahibi olduğu diğer internet sitelerinde (bundan sonra “Site” olarak 

anılacaktır) reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak, trafiği 

analiz edebilmek ve internet sitelerimizi nasıl kullandığınızı anlayabilmek için 

çerez/çerezler kullanıyor olabiliriz.  

Sitelerde bulunduğunuz süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin 

ve buna benzer unsurların tarayıcınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerez 

ayarlarınızı değiştirmeden Site ürünlerini kullanmaya devam edebilirsiniz.  

Çerez nedir?  

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit 

metin dosyalarından ibaret olup; kimlik ve başka özel bilgiler içermez. Çerezler, bu 

tür kişisel bilgiler içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler anonim 

olarak saklanarak sizi tekrar tanımak ve benzeri hizmetler için kullanılabilir.  

Çerez Türleri 

1. Sürelerine Göre Çerezler: Tarayıcının veya cihazın kapatılması ile siliniyorsa 

oturum çerezi; silinmiyor ise kalıcı çerez söz konusudur. 

a. Oturum Çerezleri 

b. Kalıcı Çerezler 

2. Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler: Çerezlerin en genel ayrımları aşağıdaki 

gibidir. Bu çerezlerin çok daha ayrıntılı versiyonu ile birlikte tanımlarına aşağıdaki 

tabloda yer verilmiştir. 

a. Zorunlu Çerezler 
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b. İşlevsel Çerezler 

c. Performans-Analitik Çerezler 

d. Reklam/Pazarlama Çerezleri 

3. Taraflarına Göre Çerezler: Çerezlere erişebilen kişilere göre yapılan ayrımdır. 

Birinci taraf ile kastedilen site sahibidir; Üçüncü taraftan kastedilen ise çereze, site 

sahibi dışında erişen herkes olabilmektedir. 

a. Birinci Taraf Çerezleri 

b. Üçüncü Taraf Çerezleri 

Hangi Tür Çerezleri Kullanıyoruz?  

Aşağıda yer alan çerezlere internet sitemizde işlenmekte olup, işlenen çerez adı, 

işleme amacı, erişenler ve saklama süresi ile birlikte aşağıda yer almaktadır. 

Çerez İsmi Çerezin Amacı Çerez Tipi Çerezin Saklama Süresi 

Kullanıcı Girdili Çerezler Kullanıcı tarafından doldurulan bir form veya tıklanan 

bir buton aracılığıyla üretilen çerez türüdür. ☐Birinci Taraf 

☐Üçüncü Taraf  

Kimlik Doğrulama Çerezleri Kişinin kimlik tespitinin yapılması için doldurulan 

çerezlerdir. Kullanıcı adı ve şifre örnek gösterilebilir. ☐Birinci Taraf 

☐Üçüncü Taraf  

Kullanıcı Merkezli Güvenlik Çerezleri Kullanıcı tarafından talep edilen bir 

hizmet kapsamında güvenliği arttırmak için kullanılan çerezlerdir. Örnek olarak 

ardarda oturum açma taleplerinin engellenmesi örnek gösterilebilir. ☐Birinci 

Taraf 

☐Üçüncü Taraf  

Multimedya Oynatıcısı Oturum Çerezleri Multimedya oynatıcısının (Video, ses, 

animasyon vb.) çalışmasına imkan sağlayan çerezlerdir. ☐Birinci Taraf 

☐Üçüncü Taraf  

Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri İnternet yoğunluğundan kaynaklı sorunları 

ortadan kaldırmayı amaçlayan çerez türüdür. ☐Birinci Taraf 
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☐Üçüncü Taraf  

Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme  

Çerezleri Kullanıcı tercihlerini kaydederek kullanıcı deneyimini iyileştirmeye 

çalışan çerezlerdir.  ☐Birinci Taraf 

☐Üçüncü Taraf  

Sosyal Eklenti İçerik Paylaşımı Çerezleri Sosyal ağlara yönlendirme yapan 

modüllerin çalışmasına imkan veren çerezlerdir. Blog yazılarının altına eklene beğen 

ve paylaş butonları örnek olarak gösterilebilir. ☐Birinci Taraf 

☐Üçüncü Taraf  

Açık Rıza Yönetim Platformu için Kullanılan Çerezler Açık rızaya tabi olan 

durumlar için onay imkanı sağlayan çerezlerdir. çerez onayı için kullanılan banner 

ve pop-uplar bu duruma örnektir. ☐Birinci Taraf 

☐Üçüncü Taraf  

Birinci Taraf Analitik Çerezler Site trafiği ve ziyaretçiler konusunda 

istatistiksel bilgileri derleyen çerezlerdir. ☐Birinci Taraf 

☐Üçüncü Taraf  

İnternet Sitesinin Güvenliği için Kullanılan Çerezler Sitedeki güvenliği 

sağlamak için kullanılan çerezlerdir. Örnek olarak hesaba aynı anda giren cihaz 

sayısını sınırlayan bir çerez verilebilir. ☐Birinci Taraf 

☐Üçüncü Taraf  

Sosyal Eklenti Takip Çerezleri Bu durumda üçüncü taraflarla kişisel veri 

paylaşımı söz konusu olan bir çerezdir. Açık rıza alınarak veri işlenmesi mümkün 

olacaktır. ☐Birinci Taraf 

☐Üçüncü Taraf  

. Çevrim İçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri Finansal kayıt tutma, reklam 

ortaklığı, tıklama sahtekârlığını algılama, araştırma ve pazar analizi, ürün geliştirme 

ve hata ayıklama gibi işlemler için ve reklamcılık amacıyla kullanılan çerezler örnek 

gösterilmektedir. ☐Birinci Taraf 

☐Üçüncü Taraf  
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3. Şahıslar hangi tür çerezleri kullanılıyor?  

Veri Sorumlusu çerezlerine ek olarak 3. şahıs (“3. parti” olarak da anılacaktır) 

tedarikçi ve reklam ağları, sosyal medya platformları ile diğer iş ortaklarımız, sizin 

Site’yi ve diğer internet sitelerini önceki ziyaretlerinize dayalı olarak reklam 

sunmak da dahil olmak üzere size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş hizmet 

sağlanması amacıyla tarayıcınıza çerez yerleştirebilirler. Bu 3. şahıslar ve 

kullandıkları çerezlere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.  

• Google Analytics:  

Kalıcı, oturum ve 3. parti çerez türlerinin kullanılması aracılığıyla site trafiği 

izlenerek ve raporlanarak kullanıcı deneyiminin daha iyi analiz edilmesi sağlanır.  

Daha fazla bilgi için: http://www.google.com/policies/privacy/ 

Bu çerezlerden vazgeçmek için: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

• Doubleclick:  

Kalıcı, oturum ve 3. parti çerez türleri kullanılarak çevrimiçi deneyiminizi 

iyileştirmek için internet üzerinde geçirdiğiniz zaman ve alışkanlıklarınız analiz 

edilerek reklamların ilgi alanlarınıza göre gösterilmesi sağlanır. 

Daha fazla bilgi için: http://www.google.com/policies/privacy/ 

Bu çerezlerden vazgeçmek 

için:https://www.google.com/…tings/u/0/ads/authenticated 

• Facebook:  

3. parti çerez türü kullanılarak Site’yi ve izin verilen içeriklerini paylaşmanız ve 

facebook’a daha kolay erişmeniz sağlanır. 

Daha fazla bilgi için: https://www.facebook.com/policies/cookies/  

• Twitter:  

3. parti çerez türü kullanılarak siteyi ve izin verilen içeriklerini paylaşmanız ve 

Twitter’a daha kolay erişmeniz sağlanır.  

Daha fazla bilgi için:  

https://support.twitter.com/…icles/20170528?lang=tr  

• Linkedin  
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3. parti çerez türü kullanılarak siteyi ve izin verilen içeriklerini paylaşmanız ve 

linkedin’e daha kolay erişmeniz sağlanır.  

Daha fazla bilgi için: 

https://www.linkedin.com/help/linkedin/suggested/5568/onbelleginizi-ve-cerezleri-

temizleme?lang=tr  

• Diğer Reklam Platformları  

Kalıcı, oturum ve 3. parti çerez türleri kullanılarak çevrimiçi deneyiminizi 

iyileştirmek için internet üzerinde geçirdiğiniz zaman ve alışkanlıklarınız analiz 

ederek reklamların ilgi alanlarınıza göre gösterilmesi sağlanır.  

(Yukarıda verilen 3. şahıslara ait linkler aracılığıyla ulaşacağınız içeriklerin 

güvenilirliğine ilişkin Veri Sorumlusunun hukuki olarak sorumluluğu 

bulunmamaktadır.)  

Çerezleri nasıl yönetebilir veya silebilirsiniz?  

Çerezlerin kullanılması Web Sitesi'nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer 

dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin 

tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi 

unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet 

tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız 

cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet 

tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların 

izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır: 

• Internet Explorer 

1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya 

tıklayın. 

2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri'ne dokunun veya tıklayın. 

3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini 

engellemek için Ayarlar'ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve 

Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın. 

• Microsoft Edge 

1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme 

tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin. 
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2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra 

karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin. 

3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine 

başlayabilirsiniz 

• Google Chrome 

1. Bilgisayarınızda Chrome'u açın. 

2. Sağ üstte Diğer Ayarlar'ı tıklayın. 

3. Altta Gelişmiş'i tıklayın. 

4. "Gizlilik ve güvenlik"in altında İçerik ayarları'nı tıklayın. 

5. Çerezler'i tıklayın. 

6. "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi'nin adını arayın. 

7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın 

• Mozilla Firefox 

1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin. 

2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin. 

3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin. 

4. Çerezleri göster... düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir. 

5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla 

eşleşen çerezler görüntülenecektir. 

6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın. 

7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da 

about:preferences sayfasını kapatın 

• Safari 

1. Safari > Tercihler'i seçin. 

2. Gizlilik öğesini tıklayın. 
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3. Web Sitesi Verilerini tıklayın. 

4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın. 

Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar 

aracılığıyla da silebilirsiniz. 

• Opera  

1.  Tarayıcınızın “tercihler” bölümüne gidin. 

2. “Gelişmiş” bölümünü seçerek. Çerezler bölümünden çerezlerle ilgili düzenleme 

yapabilirsiniz. 

İşbu çerez politikası ile birlikte çerezler harici kişisel verilerinize ilişkin bilgi almak 

için web sitesinde yer alan aydınlatma metnini ziyaret edebilirsiniz.   

Çerez politikamız Mayıs 2022 tarihinde düzenlenmiş ve güncellenmiştir.  

 


