
Çerez Politikası 
Sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin 
ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz. 
Web sitemizi şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz 
hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi 
toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden 
kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir. 
 
 Çerez Politikası; Akkoç Butik Otel tarafından yürütülen internet sitesini kapsamakta olup, 
çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. İnternet sitemizden en verimli şekilde 
faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler kullanıyoruz. 
Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez   kullanımını kabul 
ettiğinizi varsayacağız. 

 
Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır? 
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ 
sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları bunlara erişim 
sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve internet sitesine 
ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde 
edilebilmektedir.  

Çerezler, sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, 
bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi 
toplamamaktadır. 

İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır: 

• İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan 
hizmetleri geliştirmek, 

• İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve 
sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek; 

• İnternet sitesinin, sizin ve otelimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak, 
• Ziyaretçiler için daha kişiselleştirilmiş ve daha ilgi çekici bir deneyim sunabilmek 

 
Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi? 
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına 
sahipsiniz.   

Çerezleri nasıl kontrol ederim?                                                                                               

Cihazınızda hali hazırda mevcut olan çerezleri silebilir ve internet tarayıcınızı çerezleri 
engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak uyarmak isteriz ki; tarayıcınızı çerezleri 



engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde internet sitemizde yer alan bazı hizmetler gerektiği 
gibi çalışmayabilir. 

Çerezleri yönetebilmek / engellemek için; 

• "Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler 
ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin 
ver" seçeneği ile yönetebilirsiniz. 

• "Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş 
ayarlar" menüsünden yönetebilirsiniz. 

 
Mobil Cihazınızda Çerezleri Kontrol etmek için; 
 
Apple Cihazlarda; 

• "Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" adımları ile tarama geçmişinizi ve 
çerezleri temizleyebilirsiniz.. 

• Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için "Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> 
Tüm Web Sitesi Verilerini Sil" adımlarını izleyebilirsiniz. 

• Siteleri ziyaret ederken geçmiş verilerinin tutulmasını istemiyorsanız; 
• "Safari ->  simgesi -> Özel -> Bitti" adımlarını izleyerek özel dolaşımı aktif hale 

getirebilirsiniz. 
• "Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle" adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak; 

çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir. 
 
Android Cihazlarda; 

• "Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya 
lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle" seçeneği ile çerezkerinizi temizleyebilirsiniz. 

• "Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler" seçeneği ile çerezlere izin verebilir 
veya engelleyebilirsiniz. 
 
Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları 
 
Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici 
çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya 
kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise, internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşur ve siz silinceye 
veya süreleri doluncaya kadar kalır. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma 
gibi işlemler için kalıcı çerezler kullanılır. 
 
 
 
 
 
 
 



Çerez türleri ve kullanım amaçları aşağıda açıklanmaktadır; 
 

Çerez Türü Açıklama 

Oturum Çerezleri İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri 
ifade eder. 

Kalıcı Çerezler Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde 
çerezler olup kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar 
değişiklik gösterebilmektedir. 

Zorunlu Çerezler İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların 
sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden 
yararlanmaları için tutulmaları mecburidir.  

İşlevsel ve 
Analitik Çerezler 

Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, 
sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi 
gibi amaçlarla kullanılır ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı 
hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel 
bilgilerinizi içerebilir. Örneğin; sitemizde dil tercihinizi kaydeden 
çerezler birer işlevsel çerezdir. 

Hedefleme ve 
Reklam Çerezleri Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün 

ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla 
birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve reklam 
kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır. 

 

 
 
 
 
 



 
Gizlilik Politikamız 
 
Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. 
Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla otelimiz sistem ve internet 
altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. 
Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunmasına dair Aydınlatma 
Metnimize (www.akkocotel.com) ulaşabilirsiniz.  
 
Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, bizimle her zaman çağrı 
merkezimiz ve internet sitemiz kanalıyla bağlantıya geçebilirsiniz. 

Saygılarımızla,  

AKKOÇ BUTİK OTEL  

Cemalpaşa, 63005. Sk. No: 22, 01120 Seyhan/Adana 


