
İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni 

 

Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel olarak, çevrimiçi 

mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, 
gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı 
başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi 

olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 

İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan 
https://www.camhotel.com.tr/ internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site 
kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında 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 açıklamak gayreti içerisindeyiz. 

Şirket  olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini 
veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu 
aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel 
aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir 
kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini 
metnin sonunda bulabilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme hakkında daha detaylı bilgi için 

https://www.camhotel.com.tr/kisiselverilerinislenmesi (?)  adresinde yer alan Oğultürk İnşaat 
Turizm Aş - Çam Otel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okumanızı 
tavsiye ederiz. 

Genel Olarak Çerez Kullanımı 

Çerez nedir? 

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği 
küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması veya daha verimli 
çalışması veya web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır 

Şirket olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel 
verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır: 

 Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum 
açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek 

kalmaması. 
 

 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. 
 

 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. 
 

  Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, 
ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla 
bağlantılı reklam gösterilmesi. 

 

Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel 
verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız 
alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Şirket olarak, aydınlatma 
metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile 
sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde aşağıda bahsedilen taraflara, tedarikçilerimize, 
kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı 
tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek 
isteriz. 

 

Sitemizde Kullanılan Çerezler 

Sitemizde Google ve Facebok analytics çerezleri kullanılmaktadır. 

 

Google Analytics’i, web sayfamızın kullanımını analiz etmek ve sürekli iyileştirmek için 
kullanıyoruz. Elde edilen istatistikler sayesinde tekliflerimizi iyileştirebilmekte ve siz 
kullanıcılarımız için daha ilgi çekici hale getirebilmekteyiz.  

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

 •kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 •kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 •kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
 kullanılmadığını öğrenme, 

 •yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 •kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 
 isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
 bildirilmesini isteme, 

 •KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 
 rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin 



 silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 
 verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 •işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
 kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 •kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 
 zararın giderilmesini talep etme 

 haklarına sahiptir. 

 

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak 
bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul 
ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder. 

 

Güncelleme tarihi: 21.02.2020 

 

 


