
YASAL BEYAN VE GİZLİLİK POLİTİKASI 

1.- Web Sitesi Sahibine İlişkin Genel Bilgiler  

Bu web sitesi, Türk yasalarına uygun olarak kurulmuş bir ticari tüzel kişilik olan ve Maltepe 
Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sok. Merter Meridyen İş Merkezi No.:1 D.:413-414 34010 Merter/
Zeytinburnu/İstanbul (Turkey) adresinde bulunan DRAF TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'ne 
(bundan böyle “BEDSCLICK” olarak anılacaktır) aittir. 


ACENTE, bu Hüküm ve Koşullarla bağlanmak istemiyorsa *.bedsclick.com web sitesi 
üzerinden sağlanan herhangi bir online işlem yapmamalıdır. 


2.- Ürün ve Hizmetler 

Toplu olarak “Turist Hizmetleri” olarak anılan ve www.BEDSCLICK.com web sitesi 
aracılığıyla satılan BEDSCLICK ürünleri konaklama, transferler, turlar, biletler, araç kiralama 
ve diğer turizm karşılama hizmetlerini içermektedir ve münhasıran perakende acentelerde 
(bundan böyle ACENTE olarak anılacaktır) pazarlanacaktır.


Her durumda bu hizmetler, web sitesinde görüntülenen ve kabul edilen genel sözleşme 
koşullarına tabi olacak ve rezervasyonun yapıldığı tarihte gösterilen fiyatlar, oranlar ve iptal 
koşullarına uygun olacaktır. Web sitesi, rezervasyon yapmak için izlenecek süreç 
konusunda kullanıcıları bilgilendirecektir.


3.- Web sitesinde yapılacak değişiklikler ve güncellemeler 

Web sitesinin yasal sahibi olan BEDSCLICK, bu belgede yer alan bilgileri ve aynı şekilde 
www.BEDSCLICK.com web sitesinde yayınlanan genel hüküm ve koşulları istediği zaman 
ve önceden bilgi vermeksizin tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Bu durumda, 
mümkün olan en kısa süre içinde bilgi yayınlanacak ve haber verilecektir. Benzer şekilde, 
web sitesinin görünümünü ve konfigürasyonun istendiği zaman ve önceden bilgi 
verilmeksizin tek taraflı olarak değiştirme hakkı da saklı tutulmaktadır. Bu program için 
kullanılan web sitesine erişim, bakım çalışmaları, ağ güvenliği gerekçesi veya mücbir 
sebeplere bağlı olarak herhangi bir zaman askıya alınabilir.


Her ne kadar web sitesi içeriğinin her zaman için tümüyle güncel, doğru ve/veya hazır 
olması için elden gelen yapılacak olsa da BEDSCLICK bu konuda bir garanti 
vermemektedir. BEDSCLICK, ACENTE'ye web sitesi aracılığıyla sürekli bir hizmet vermek 
istese de bu hizmet çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayabilir. BEDSCLICK, bu tür durumlarda 
ve mümkün olan her zaman kullanıcıları önceden bilgilendirmeye çalışacaktır ancak web 
sitesine erişime izin veren hizmette yaşanabilecek kesintiler nedeniyle kullanıcıların 
uğrayabileceği herhangi bir zarar konusunda hiçbir surette sorumluluk kabul etmemektedir.

http://bedsclick.com
http://bedsclick.com


4.- Web sitesine erişim 

Bu web sitesine erişim münhasıran BEDSCLICK aracılığıyla sağlanacaktır. Belli hizmetlere 
erişim, kullanıcının BEDSCLICK veritabanına kayıtlı olması koşuluna bağlıdır. Bu tür 
durumlarda ACENTE, erişim anahtarlarını (kullanıcı adı ve parola) gereğince korumayı kabul 
eder, zira bu anahtarlar yalnızca hamilinin kullanımı içindir ve bunların korunması ve doğru 
kullanımı tamamen kullanıcının sorumluluğunda bulunmaktadır. 


Özgür ve gönüllü olarak kullanıcı sıfatıyla kaydolan veya bu web sitesinde mevcut 
prosedürler aracılığıyla BEDSCLICK ile herhangi bir kişisel veriyi paylaşan ACENTE, 
kullanıcının artık BEDSCLICK'in bir müşterisi olmadığı an’a kadar, söz konusu verileri 
kullanıcıya ürün ve hizmetleri konusunda ticari bilgiler göndermek üzere kullanması için 
BEDSCLICK'e açıkça yetki vermektedir. 


Her durumda söz konusu veriler bu web sitesinde "gizlilik politikası"nda öngörülen tarife 
uygun olarak işlem görecek ve bilgi toplumuna ilişkin kişisel veri ve hizmetleri kapsayan 
konularda yürürlükteki mevzuata her zaman saygı gösterilecektir. 


ACENTE tarafından BEDSCLICK'e sağlanan bütün bilgiler doğru olmalıdır. Bu anlamda, 
ACENTE bir müşteri veya kullanıcı sıfatıyla kayıt olmak için gereken formları doldurarak 
gönderebileceği tüm verilerin hakiki olduğunu garanti eder. Benzer şekilde, kullanıcının 
BEDSCLICK'e verilen tüm bilgilerin sürekli olarak güncel tutulmasını, başka bir deyişle her 
zaman için kullanıcının gerçek durumuna karşılık gelmesini sağlama sorumluluğu olacaktır. 


Her durumda ACENTE verilen yanlış olan veya tam olarak doğru olmayan tüm bilgilerden 
ve bu bilgiler nedeniyle BEDSCLICK veya herhangi bir üçüncü tarafın uğrayacağı 
zararlardan münhasıran sorumlu tutulacaktır.


5.- Yetkisiz kullanım 

ACENTE veya genel olarak bu web sitesini kullanan kullanıcılar bu siteyi yasadışı veya 
meşru olmayan herhangi bir amaç veya faaliyet için hiçbir surette kullanmayacaklarını veya 
iyi hal normlarına karşı gelmeyeceklerini ve bu web sitesinde yer alan herhangi bir 
malzemeyi değiştirme veya kopyalama, dağıtma, yayımlama, sunma, üretme veya genelde 
herhangi bir surette çoğaltma, bu web sitesinde yer alan bilgileri veya içeriği temel alan 
herhangi bir çalışmayı yayınlama, yetkilendirme veya yaratma haklarının olmayacağını 
kabul eder.



6.- Hizmet akdetme süreci 
6.1 Yaş ve sorumluluk 

ACENTE, (i) ACENTE için veya ACENTE'ye rezervasyon yaptırması için yasal olarak yetki 
vermiş olan sair kişileri temsilen meşru taleplerde bulunduğunu ve rezervasyon yaptığını; (ii) 
ACENTE Kullanıcısının en az 18 yaşında olduğunu veya ACENTE namına yasal bir 
sözleşme oluşturmak için gerekli olan hukuki ehliyeti haiz olduğunu; ve (iii) rezervasyon 
sürecinde verilen herhangi bir bilginin veya tüm bilgilerin doğru olduğunu garanti eder ve 
bu doğrultuda ACENTE'nin erişim kodları kullanılarak veya ACENTE namına 
gerçekleştirilen herhangi bir işlemden kaynaklanan tüm mali sorumluluğu kabul eder.


6.2 Erişim kodları 

Bu programa ait erişim kodları (kullanıcı adları ve parola), her bir ACENTE kullanıcısı için 
gerekebilecek tüm parolalar dahil olmak üzere ACENTE’nin kendisi tarafından belirlenir.


ACENTE’nin kendisi tarafından oluşturulan erişim kodları ACENTE’nin yetkili kullanıcısının 
münhasır kullanımı içindir ve dolayısıyla da hiçbir erişim kodu temsilcileri veya ACENTE'nin 
iştirakleri de dahil olmak üzere üçüncü taraflara devredilemez veya ifşa edilemez. Varsa 
şube, personel gibi alt kullanıcıların tanımlanması ve erişim kodu ataması, ACENTE’nin 
kendisi tarafından yapılır.


Her bir ACENTE veya kişisel kullanıcı, kendi erişim kodlarının kullanımından doğrudan 
sorumludur ve bu kodlar diğer kullanıcılarla paylaşılmamalı veya herhangi bir suretle ifşa 
edilmemelidir. Erişim kodlarının uygunsuz kullanılması durumunda söz konusu hesap 
dondurulacak; satışlar derhal durdurulacak ve hileli rezervasyonlar iptal edilecektir. 
BEDSCLICK veya ACENTE'nin, erişim kodlarının mevcut ve eski çalışanları dahil olmak 
üzere ACENTE tarafından hileli veya uygunsuz olarak kullanıldığını tespit etmeleri 
durumunda, BEDSCLICK meşru çıkarlarını koruma uyarınca herhangi bir hukuki yola 
başvurma ve hileli rezervasyonların maliyetini ACENTE'den talep etme hakkını saklı tutar.


BEDSCLICK, söz konusu değişikliklerin ACENTE tarafından sistemin kullanılmasını 
engellememesi ve planlanan değişiklik/değişikliklere ilişkin yeterli bir ihbarnamenin 
ACENTE tarafından teslim alınmış olması kaydıyla güvenlik nedenleriyle ACENTE'nin erişim 
kodlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Buna ek olarak, özellikle de her ne zaman bir 
kullanıcı artık ACENTE'de çalışmıyorsa, ACENTE güvenlik nedenleriyle zaman zaman 
erişim kodlarını değiştirmelidir.



6.3. Hizmetlerin akdedilmesi 

Akdetme sürecinin web sitesi aracılığıyla sonuçlandırılması, bu belge ve BEDSCLICK 
Sözleşme Hüküm ve Koşullarına (bundan böyle "Hüküm ve Koşullar" olarak anılacaktır) 
koşuluna tabidir. Hüküm ve Koşullar, web sitesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve Sözleşme 
Hüküm ve Koşulları, operasyonel bölüm veya yapılan herhangi bir rezervasyondan 
ayrılamaz. ACENTE, web sitesine erişim sağlamak, görüntülemek, kullanmak veya 
akdetmek suretiyle bu Hüküm ve Koşulların bağlayıcılığını kabul eder. ACENTE ayrıca bu 
web sitesi ve web sitesi aracılığıyla yapılan rezervasyonlar için geçerli tüm yasa ve 
düzenlemelere uymayı da kabul eder.


ACENTE, bu Hüküm ve Koşullarla bağlanmak istemiyorsa web sitesi üzerinden sağlanan 
herhangi bir online işlem yapmamalıdır.


BEDSCLICK tarafından sunulan ürün için rezervasyon ve akdi yalnızca reşit ve mevcut 
yasaya uygun olarak hukuki ehliyeti tam olan bir kişi tarafından yaptırılabilir. 


Dolayısıyla da ACENTE:


• Web sitesini, BEDSCLICK ürün akdetme dışında herhangi bir amaçla kullanamaz.


• Web sitesinde veya web sitesi aracılığıyla BEDSCLICK veya herhangi bir üçüncü tarafın 
hakları açısından zarar verici, müstehcen, karalayıcı veya başka türlü şekilde yasadışı 
olan herhangi bir bilgi gönderemez, iletemez veya yayınlayamaz.


• Yetkisiz, yanlış veya hileli herhangi bir rezervasyon yaptırmayacaktır.


• Bozuk veri veya her tür bilgisayar virüsü dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere web 
sitesinin işlerliğini ve işlevselliğini elektronik veya manuel olarak engelleyen veya 
engelleme olasılığı olan herhangi bir yazılım, rutin veya mekanizma kullanmayacaktır.


• Web sitesi veya kaynak kodunun görünümünü, kullanıma hazırlığını veya formatını 
bozmayacak, değiştirmeyecek veya müdahale etmeyecektir.


• Web sitesi veya altyapısının makul olmayan ve orantısız bir biçimde aşırı yüklenmesine 
neden olabilecek eylemlerde bulunmayacaktır.


6.4 El yazısı imzanın olanaksızlığı 

Uzaktan yapılan sözleşmelerin özel mahiyeti gereği, işlemin kabul edildiğine dair onay 
olarak görülen ödeme alındısının imzalanmasının olanaksız olduğunu bu belge ile kabul 
ediyorsunuz. Bu nedenle, BEDSCLICK web sitesi aracılığı ile yapılan rezervasyonlar 
tarafından oluşturulan tüm elektronik işlemler için bir imza gereğinden bu belge ile feragat 
ediyorsunuz.




BEDSCLICK (kendi takdir yetkisi uyarınca) ACENTE'nin bu sözleşmenin Hüküm ve 
Koşullarından herhangi birisini ihlal ettiği kanısına varırsa, diğer haklarından herhangi 
birisine halel getirmeksizin, bu web sitesine erişimi engelleme ve/veya herhangi bir 
rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutar.


6.5 Sözleşmenin bağımsız tarafları 

BEDSCLICK ve ACENTE, sözleşmenin bağımsız taraflarıdır. Taraflar arasında herhangi bir 
ortak girişim veya diğer bir iş ilişkisi, franchise, temsiliyet veya acentelik ilişkisi 
bulunmamaktadır. Taraflardan hiçbirisi, diğer tarafın ön onayı olmaksızın diğerini bağlama 
veya kendi namına yükümlülükler kabul etme yetkisine sahip olmayacaktır.


7.- Kişisel bilgiler ve veri koruma 
7.1 Kişisel verilerin işlenmesi 

BEDSCLICK için, veri Koruma yasası, genel hukuk vecibeleri ve bunların yanı sıra mevcut 
"Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemesi"ni (bundan böyle PDPR olarak anılacaktır) 
tamamlayan, geliştiren veya yerini alan yasa hükümleri ve/veya tüm yasal düzenlemelere 
katı bir biçimde riayet etme ve uymanın ötesinde, BEDSCLICK'in hem ACENTE, hem de 
son tüketici (bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır) aracılığıyla erişim sağladığı 
bilgilerin korunmasını ve özenli kullanımını sağlamak son derece önemlidir.


ACENTE'nin talepte bulunduğu ve müteakiben BEDSCLICK'de tescil edildiği süreçte, 
ACENTE, ACENTE ile ilgili verileri ve ACENTE namına web sitesinde sunulan hizmetlere 
ilişkin akdeden ve erişim kodlarının kullanılmasından sorumlu olan kullanıcının kişisel 
verilerini paylaşabilir. ACENTE, kodları özenli bir biçimde idare etmeyi kabul eder ve 
ACENTE'nin kodları kullanılarak veya MÜŞTERİ namına yapılan herhangi bir işlemin her 
türlü mali sorumluluğunu üstlenir.


ACENTE, bu sistemin kullanılmasından ötürü BEDSCLICK'e ifşa ettiği tüm bilgilerin 
PDPR'ye harfiyen uyulmak suretiyle elde edilmiş, işlem görmüş ve iletilmiş olduğunu 
garanti eder ve MÜŞTERİ tarafından talep edilen rezervasyonun yapılmasını sağlamak için 
BEDSCLICK'e gerekli olabilecek tüm veri transferlerini yapma yetkisi verir. ACENTE, 
MÜŞTERİ'ye ait gerekli ve güncel tüm bilgileri vermeyi kabul eder.


BEDSCLICK ve ACENTE, teknolojinin durumunu, saklanan verilerin mahiyetini ve karşı 
karşıya oldukları riskleri dikkate alarak herhangi bir değiştirme, kayıp, işlem ve/veya 
yetkisiz erişime karşı korumak üzere tüm kişisel verilerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli 
teknik ve kurumsal önlemleri almış olduklarını beyan ve garanti eder.



7.2 Verilerin elektronik dosyalara girilmesi 

ACENTE, söz konusu verilerin BEDSCLICK tarafından verilen hizmetlerin tedarik edilmesi, 
idare edilmesi, aracılık edilmesi ve akdedilmesi, BEDSCLICK aracılığıyla ürün ve 
hizmetlerin rezervasyonu ve ödeme tahsilatının yapılması, çağrı merkezleri, olay yönetimi, 
istatistik derleme vb. amacıyla işlem görmesi için verilerinin BEDSCLICK'de mevcut olan 
kişisel veri dosyalarına girileceği konusunda bilgilendirilmiştir ve açık ve kesin olarak onay 
vermektedir.


Söz konusu verilerden sorumlu taraf Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sok. Merter Meridyen 
İş Merkezi No.:1 D.:413-414 34010 Merter/Zeytinburnu/İstanbul (Turkey) adresinde 
bulunan DRAF TURİZM ANONİM ŞİRKETİ’dir.


Acentenin müşterisi veya kullanıcı, PDPR tarafından tanınan verilere erişim, düzeltme, iptal 
veya engel olma haklarını kullanmak isterlerse admin@bedsclick.com adresine e-posta 
atabilir veya imzalı ve onaylı bir mektup yazabilir. Her iki durumda da talep edilen eylem 
belirtilecek ve başvuru sahibinin ulusal kimlik belgesinin bir fotokopisi eklenecektir.


Herhangi bir kişisel veriye erişim durumunda ACENTE ve BEDSCLICK aşağıdaki hususları 
kabul eder:


• Teknolojinin durumu, saklanan verilerin mahiyeti ve verilerin karşı karşıya oldukları tüm 
risklere uygun olarak herhangi bir değiştirme, kayıp, işlem ve/veya yetkisiz erişime karşı 
güvenliğini sağlamak üzere yasal olarak uygulanabilir teknik ve kurumsal güvenlik 
önlemlerini kullanarak verileri korumak.


• Verileri münhasıran mutabakata varılmış hizmetler için kullanmak veya uygulamak.


• Muhafaza etmek amacı için bile olsa, diğer şahıslarla verilerin paylaşılmaması. Verilerin 
bilgilerinin tamamının veya bir bölümünün, sonuçlarının veya detaylarının çoğaltmaması 
veya kopyalanmaması. BEDSCLICK üçüncü şahıslara istenen hizmetler ile bağlantılı 
tazminat talebi ve olay yönetimi amacıyla kişisel veri aktarabilir.


• Verilerin münhasıran spesifik hizmetin verilmesi için gerekli olan çalışanlar tarafından 
işlemden geçirilmesini sağlamak. Bilgilerin üçüncü taraflara ifşa edilmesi mümkündür 
ancak söz konusu tarafların bu belgenin hükümlerine uygun olarak gizliliği idame ettirme 
yükümlülüğü vardır.


• Hizmet tedariki sona erir ermez, her ne suretle olursa olsun herhangi bir kopyası 
saklanmaksızın bilgilerin, verileri içeren cihaz veya belgeler de dahil olmak üzere imha 
edilmesini veya iade edilmesini sağlamak.



ACENTE, BEDSCLICK'e sadece müşterilerinin rezervasyonunu tamamlamak amacıyla ve 
idari nedenlerden dolayı üçüncü şahıslara müşterilerin bilgilerini ifşa etme yetkisi verir. Bu 
şekilde web sitesinde toplanan herhangi bir veri, PDPR hükümlerine uygun olarak, istenilen 
hizmetleri akdetmek ile yükümlü olan kuruluşlara gönderilecektir. Buna ek olarak, 
BEDSCLICK üçüncü şahıslara istenen hizmetler ile bağlantılı tazminat talebi ve olay 
yönetimi amacıyla kişisel veri aktarabilir.


ACENTE, çalışanları veya, geçerli olan yerlerde, herhangi bir sözleşmeli üçüncü tarafın 
PDPR ile öngörülen herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğünü yerine getirmemesi 
durumunda, ACENTE sorumlu tutulacak, özellikle de muhatap yetkililer tarafından 
uygulanacak her tür idari yaptırım sonucunda BEDSCLICK'e yöneltilecek her türlü tazminat 
talebi ve bunların yanı sıra BEDSCLICK'e açılacak mahkeme veya mahkeme dışı 
kovuşturmalardan ileri gelen zararlar konusunda tüm sorumluluğu üstlenecektir. 
Sorumluluk, her durumda vekalet, avukatlık ve sair meslek erbabının ücretlerini içerecek; 
verilen hizmetlerin erken sonlandırılması ACENTE'nin bu madde hükümlerini spesifik olarak 
ihlal ettiği şeklinde değerlendirilecektir. “Gizli Bilgiler”, BEDSCLICK'in ACENTE'ye ilettiği 
veya verdiği veya ACENTE'nin BEDSCLICK'in bilgisi ve/veya açık onayı olsun veya olmasın 
ACENTE'nin erişim sağlamış olduğu yazılı veya normalde bilgisayar ortamında veya halen 
mevcut olan veya henüz oluşturulmamış herhangi bir formatta herhangi bir bilgi veya veri 
olarak değerlendirilecektir.


Dolayısıyla da gizli bilgiler sınırlama olmaksızın aşağıdakileri içermektedir: 


- gönderilen belgeler kullanılarak oluşturulan veri tabanları ve prototipler,  
- kendi yapımı yazılım,  
- bilgisayar sistemleri için erişim anahtarları,  
- acentenin kullanıcıları ve/veya müşterilerine ait bilgiler,  
- ofis, acente, şube, delegasyon ve merkezi ofislerin telefon numaraları, faks numaraları, e-
posta adresleri ve adresleri,  
- bilgisayar programları, Jlc, rutinler, kaynaklar, işlevsel ve organik analizler, know-how, 
formüller, prosesler, fikirler, buluşlar (patentli ve diğer),  
- mali veriler ve gelişim planları, stratejiler,  
- yapılan tekliflerin içeriği ve diğer tüm destekleyici belgeler,  
- BEDSCLICK'e ait olan veya web sitesinde bulunan ve ACENTE'nin erişim sağlayabildiği 
veri veya malzemeler,  
- ev telefon adresleri, faks numaraları, e-posta ve ev adresleri, imzalar, pasaport veya 
ulusal kimlik belgesi kopyaları,  
- kredi/ATM kartı bilgileri,  
- kişisel veya yemek tercihleri, dini bilgiler veya MÜŞTERİ tarafından veya söz konusu 
müşteri namına yapılan rezervasyona ilişkin akdetme veya ödeme için geçerli veya ilgili 
olabilecek her tür başka bilgi.



Aşağıdakiler hiçbir surette gizli bilgi sayılmayacaktır:


• Taraflardan herhangi birisinin ihlali sonucu gerçekleşmediği müddetçe halka açık olan 
veya halka açık hale gelen herhangi bir konu.


• Üçüncü tarafların elde ettiği herhangi bir malumat veya bilgi (know-how).


• Yasa gereği halka açıklanması gereken herhangi bir bilgi.


• Hakimler veya Mahkemelerin talep ettiği herhangi bir bilgi.


• Ekonomik verilere veya mali, istihdamla ilişkili veya devlet tedarik koşulları gereği devlete, 
yerel veya bölgesel makamlara sunulması gereken diğer her tür veriye dayalı bilgiler.


7.3 İfşa etme yasağı 

ACENTE'nin bu iş ilişkisine dahil olmayan üçüncü taraf bireyler veya kurumsal yapıların 
hizmetlerinin akdedilmesi veya tedarikinin sonucu olarak erişim sağladığı herhangi bir gizli 
bilginin kısmen veya tamamen ifşa edilmesi açıkça yasaktır.


ACENTE, BEDSCLICK ve ACENTE arasındaki işbirliği sözleşmeleriyle ilişkili çalışanları, 
Müşterileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri ve diğer kişilerin, bu sözleşmede yer verilen gizlilik 
yükümlülüklerine uyacağını garanti eder. ACENTE, bu amaçla her türlü gerekli önlemi 
almaktan ve bu yükümlülüğün ihlal edilmesinden kaynaklanan zararlara karşı her türlü 
tazminat talebinde bulunmaktan münhasıran sorumlu olacaktır.


ACENTE bu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ve taraflar arasındaki ilişkinin sona 
erip ermediğine bakılmaksızın bu gizlilik yükümlülüklerini süresiz olarak idame ettireceğini 
kabul eder.


8.- Fikri/sınai mülkiyet hakları ve diğer haklar 
8.1 Web sitesi içeriği 

Tüm tasarımlar, markalar, patentler, isimler, imajlar, logolar, grafikler, ikonlar ve uygulamalar 
ve diğer web sitesi içeriğinin mülkiyeti BEDSCLICK'e aittir ve geçerli olan yerlerde 
BEDSCLICK bunların kullanım lisansına sahiptir ve sınai ve fikri mülkiyet haklarının 
koruması altındadır. Web sitesine erişim hiçbir surette BEDSCLICK'e ait olan söz konusu 
hakların ACENTE'ye devredildiği anlamına gelmemekte olup ACENTE söz konusu içeriği 
hiçbir surette ticari amaçlarla kullanamaz veya BEDSCLICK'in onayı olmaksızın hiçbir 
surette değiştiremez, çoğaltamaz, dağıtamaz veya halka açık olarak iletemez.



8.2 Mülkiyet 

ACENTE, bu belgede öngörülen düzenlemeler istisna olmak üzere, erişim sağladığı bilgi ve 
verilere ilişkin hiçbir hak veya çıkar elde etmeyeceğini ve BEDSCLICK'in tüm patentler, 
yayın hakları, markalar, iş sırları, ticari adlar, sözleşmeler, endüstriyel tasarımlar ve 
kendisine ait olan diğer mülkiyet hakları dahil olmak üzere bilgi ve verilerin dünyanın her 
yerinde münhasır sahibi olmaya devam edeceğini kabul ve tasdik eder.


Web sitesine (ve düzenleme ve görünümüne) ait markalar, yayın hakları, veri tabanı hakları 
ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ve bunların yanı sıra kaynak kodları BEDSCLICK'in 
veya tedarikçilerinin mülkiyetindedir. ACENTE veya başka herhangi bir temsilci, 
BEDSCLICK'in yazılı yetkisi olmaksızın bu web sitesinin içeriğini veya kaynak kodlarını ister 
tamamen, ister kısmen olsun çoğaltamaz, tadil edemez, değiştiremez, yayınlayamaz, halka 
açık olarak iletişime sokamaz, satamaz veya iletemez.


ACENTE'nin BEDSCLICK'in ilgili lisans yoluyla vereceği açık yetki olmaksızın 
BEDSCLICK'e ait herhangi bir markayı uygunsuz olarak kullanması durumunda, 
ACENTE'nin BEDSCLICK ürününe erişimi derhal engellenecek ve bu tasarruf 
BEDSCLICK'in kendi haklarını korumak için uygun gördüğü herhangi bir hukuki yola 
başvurma hakkına halel getirmeyecektir.


8.3 Kısıtlamalar 

ACENTE'nin, Genel Koşullar'da zikredilenler istisna olmak üzere, BEDSCLICK tarafından 
verilen veya ifşa edilen içerikleri (ve/veya bunlara ait diğer bileşenleri) kopyalama, 
çoğaltma, tadil etme, iletme, satma, kiralama, pazarlama veya ifşa etmesi yasaktır.


BEDSCLICK, içerikteki veya bileşenlerindeki hata veya yanlışlıklardan ötürü sorumlu 
tutulmayacaktır.


ACENTE, bu web sitesinde sunulan bilgi veya verilerin sadece gösterilmesi veya 
erişilmesinin, BEDSCLICK tarafından söz konusu bileşenleri satışı veya devrine ilişkin bir 
teklif oluşturmadığını kabul ve tasdik eder.


8.4 İçerik muafiyeti 

Bu web sitesindeki bilgiler iyi niyetle girilmiştir. BEDSCLICK, hata ve tipografik 
yanlışlıklardan tümüyle ari olduğunu garanti edemez ve bu sebeple de bu web sitesinde 
mevcut olabilecek herhangi bir hata veya eksiklikten ötürü her ne suretle olursa olsun 
herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. BEDSCLICK tarafından sunulan konaklama 
ve sair hizmetlere ilişkin bilgiler, hizmet tedarikçileri tarafından sağlandıkları göz önünde 
bulundurulursa, mümkün olduğu ölçüde doğrudur ve BEDSCLICK, sunulan fiili hizmete 
ilişkin bilgilerdeki herhangi bir yanlışlıktan sorumlu değildir.



Bu web sitesi, yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak verilen üçüncü taraf web sitelerine 
bağlantılar içerebilir. Bu tür web siteleri BEDSCLICK'den bağımsızdır ve BEDSCLICK onlar 
adına veya bu sitelerin içeriğinde yer alan herhangi bir materyalden ötürü sorumlu 
tutulmayacaktır.


Web sitemizde tanıtılan hizmet teradikçileri bağımsız girişimcilerdir ve hiçbir surette 
BEDSCLICK'in temsilcileri veya çalışanları değildir. Kendi Hüküm ve Koşullarına göre 
hizmet vermektedirler ve bu ACENTE veya MÜŞTERİ'ye ilişkin sorumluluklarını 
sınırlandırabilir veya muaf tutabilir. BEDSCLICK ve iştirakleri, bu bağımsız girişimcilerin 
herhangi bir eylem, ihmal, taksir veya sözleşme ihlalinden ve bu suretle vuku bulabilecek 
herhangi bir zarar veya maliyetten sorumlu değildir. BEDSCLICK ve iştirakleri, fazla 
rezervasyon, mücbir sebep veya BEDSCLICK'in kontrolünde olmayan herhangi bir başka 
nedenle herhangi bir geri ödemeden sorumlu değildir.


BEDSCLICK, yasaların izin verdiği ölçüde, bu web sitesinde yer alan bilgi, hizmet ve 
materyallerin gerçeklik ve doğruluğuna ilişkin herhangi bir zımni garanti vermemektedir. Bu 
bilgiler, hizmetler ve materyaller oldukları gibi sunulmaktadır ve elverişli olmalarına tabidir; 
herhangi bir garanti ile verilmemektedir.


9.- Tazminat ve sorumluluk. Sorumluluğun reddi 

BEDSCLICK (veya iştirakleri) hiçbir surette, web sitesine erişim sağlamaktan veya 
normalde kullanımından veya söz konusu web sitesinde yer verilen bilgilerden kaynaklanan 
ve işin kesintiye uğraması ve benzeri herhangi bir durum da dahil olmak üzere herhangi bir 
doğrudan veya dolaylı kayıptan veya herhangi bir tür zarardan ötürü sorumlu tutulamaz.


BEDSCLICK'in sorumluluğu, söz konusu sorumluluğun bu Hüküm ve Koşulların ihlalinden, 
bu Hüküm ve Koşulların ilişkili olduğu bir sözleşmenin ihlalinden, herhangi bir yasal veya 
mevzuat gereği yükümlülüğün ihlal veya ihmalinden veya başka bir nedenden ileri gelip 
gelmediğine bakılmaksızın hiçbir surette ACENTE tarafından BEDSCLICK'e sunulan 
spesifik hizmetler için ödenen tutarı aşmayacaktır.


10.- Hakların devri 

BEDSCLICK, bu Hüküm ve Koşullardan kaynaklanan yükümlülüklerinin veya haklarının 
kısmen veya tamamen herhangi bir iştirak, iş ortağı veya ana şirket, veya söz konusu ana 
şirketin herhangi bir iştirakine devri hakkını saklı tutar.


ACENTE, BEDSCLICK tarafından açık yetki verilmedikçe bu Hüküm ve Koşullardan veya 
üçüncü bir tarafla ilişkili olarak bunun parçasını oluşturan herhangi bir başka sözleşmeden 
kaynaklanan herhangi bir yükümlülük veya hakkı herhangi bir üçüncü tarafa devredemez.



11.- Çerez kullanımı 

BEDSCLICK web sitesine erişim, sayfa çerezler kullanılmadan da çalışabilir olsa da çerez 
kullanımını içerebilir. Çerezler, her bir kullanıcının tarayıcısında bilgi depolayan küçük 
dosyalardır; böylece sunucu yalnızca sunucu tarafından okunabilecek belli bilgileri 
tanıyabilir. Çerezlerin belli bir süresi vardır. Hiçbir çerez herhangi bir telefon numarası, e-
posta adresi veya diğer bilgilere ilişkin verilerin ifşa edilmesine izin vermez. Çerezler, 
kullanıcının sabit sürücüsünden herhangi bir bilgi toplayamaz veya kullanıcı hakkında 
kişisel bilgiler edinemez. Bir kullanıcının özel bilgilerinin bir çerez dosyasının bir parçası 
haline gelmesinin tek yolu kullanıcının sunucuya bu bilgileri kişisel olarak sağlamasıdır.


Her ne kadar çerezler rezervasyon sürecini optimize etmeye yardımcı oluyorlarsa da, çerez 
almak istemeyen veya ziyaretlerinin bildirilmesini istemeyen kullanıcılar bu amaçla 
tarayıcılarını ayarlayabilir.


Tüm Internet tarayıcılarının ayarlarında belli web sitelerindeki çerezlerin engellenmesine izin 
veren veya erişim sağlanmasına izin veren seçenekler vardır.


Çerezlerimiz 
						Kategori / Tip 
						Çerez adı 
Amacı 
						Sayfanın (oturum) temel işlevi. 
JSESSIONID 
						Aktif oturumunuzu saklar böylece geri döndüğünüzde rezervasyon sürecine devam 
edebilirsiniz. 
						Sayfanın (oturum) temel işlevi. 
						Sayfanın (oturum) temel işlevi. 
siteCode 
						Kullanıcı bir Whitelabel alt/alanı kullanarak gezindiğinde kullanılan Whitelabel adını 
belirler. 
Üçüncü taraf Çerezleri 
						Kategori / Tip 
Üçüncü taraf web sitesi 
						Amaç / ek bilgi 
						Web sitesi analizi. 
Google 
						Bu çerezler, BEDSCLICK web sitesi trafiğini izlemek için kullanılmaktadır. Bu, 
ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığını anlamamıza yardımcı olur. Potansiyel problemleri 
tanımlamamıza ve BEDSCLICK'in web sitesinin kullanımını mümkün olduğu kadar 
kolaylaştırmamıza yardımcı olur.



HTML formatlı web sitelerimizin ve e-postalarımızın bazıları, BEDSCLICK'in kullanımına 
ilişkin istatistikleri derlemek için işaretçi ve/veya çerez kullanabilir. Bir web işareti, yalnızca 
kullanım istatistikleri derleme amacıyla BEDSCLICK'e bir mesajın görüntülendiğini 
bildirmek için söz konusu mesaja yerleştirilen bir imajdır.


12.- Köprüler 

Bu web sitesi, BEDSCLICK tarafından düzenlenmeyen, kontrol edilmeyen veya 
yönetilmeyen web sitelerine köprüler içerebilir; dolayısıyla da BEDSCLICK, söz konusu 
web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. İçerikleri, ilgili sahiplerinin sorumluluğundadır 
ve BEDSCLICK söz konusu içeriği garanti etmez veya onaylamaz. Web sitesinde 
görüntülenen veya görüntülenebilecek herhangi bir bağlantının amacı, yalnızca, İnternet 
üzerinde konuyla ilgili olarak bulunabilecek diğer bilgi kaynaklarının varlığı hakkında 
kullanıcıyı bilgilendirmekten ibarettir. BEDSCLICK, söz konusu köprüler yoluyla ortaya 
çıkabilecek sorunlardan hiçbir surette sorumlu tutulmayacaktır. Bu web sitesine köprü 
yerleştirmek isteyen herhangi bir kullanıcı, web sitesi veya içeriği hakkında yanlış, doğru 
olmayan veya hatalı herhangi bir beyanda bulunmaktan kaçınmalıdır. Hiçbir surette 
BEDSCLICK'in köprüye yetki verdiği veya köprünün yönlendirdiği web sitesinde yer alan 
içerikleri veya sunulan veya sağlanan hizmetleri yönettiği, onayladığı veya her ne suretle 
olursa olsun onayladığı belirtilmemeli veya akla getirilmemelidir. Köprü yerleştirilmesi, hiçbir 
durumda, BEDSCLICK ile köprüde yer verilen web sitesinin sahibi arasında herhangi bir 
ilişkinin mevcut olduğunu ima etmez. Yasadışı, ahlak dışı olan veya iyi hal normlarına, kamu 
düzenine veya herhangi bir kabul edilmiş İnternet kullanımına karşı gelen veya herhangi bir 
surette üçüncü tarafların haklarını ihlal eden bilgi veya içerik içeren web sitelerine köprü 
verilmeyecektir. Diğer web sitelerinden web sitesine bağlantı sağlayan köprüler, önceden 
belirlenmiş koşullara riayet etmeleri kaydıyla web sitesine erişime izin verebilir ancak 
içeriğini hiçbir surette çoğaltamaz.


13.- Onay 

Bu web sitesini kullanıyorsanız burada verilen bilgileri kabul ediyor ve onaylıyorsunuz 
demektir; dolayısıyla da bu Hüküm ve Koşulları kabul ediyorsunuz.


Bundan başka, ACENTE, bu Hüküm ve Koşulların, son tüketiciler, aracılar ve söz konusu 
Hüküm ve Koşulları etkileyebilecek veya bunlardan etkilenebilecek ilgili herhangi bir kişi 
veya şirketin dikkatine sunulmasını ve kabullerinin alınmasını sağlamaktan sorumlu 
olacaktır. ACENTE, bu web sitesi aracılığıyla herhangi bir işlem yaparken, yapılan her bir ve 
tüm işlemlerde bu Hüküm ve Koşulların geçerli olacağını kabul eder.



14.- Haber bültenleri 

BEDSCLICK, kullanıcıları otomatik olarak haber bültenimize abone etmemektedir. Haber 
bültenlerini almanız için size abone olma seçeneği sunulmaktadır. Abone olursanız, otel 
haberleri ve tekliflerinden e-posta yoluyla haberdar edilebilirsiniz. Haber bültenlerimize 
aboneliğ inizi sonlandırmak isterseniz bunu "Haber bültenleri" bölümünde 
gerçekleştirebilirsiniz.


15.- Feragat Etmeme 

BEDSCLICK'in önceki hususlarda zikredilen hükümlerden herhangi birisini uygulamaması, 
hiçbir surette söz konusu hükümden feragat edildiği şeklinde değerlendirilmeyecektir.


16. Mevzuat atıfları 

İş bu Hüküm ve Koşullarda yer verilen tüm mevzuat atıfları, bu belgede belirtilen mevzuat, 
değiştirerek yerine gelen mevzuat veya herhangi bir zamanda yürürlükte olan herhangi bir 
mevzuata riayet edilerek yapılmış olarak anlaşılır.


17.- Yasalar ve özel haklar 

Bu belgenin tüm uygulama ve yorumu yürürlükteki tüm uygun Türkiye Cumhuriyeti 
mevzuatına uygun olarak yapılacaktır. Bu belgenin yorumlanması veya hayata 
geçirilmesine ilişkin herhangi bir farklılığın vuku bulması durumunda, her iki taraf da sahip 
olabilecekleri özel haklardan feragat edecek ve konuyu Türkiye Cumhuriyeti İstanbul 
mahkemelerinin yargı sahasına götürecektir.


