Çerez Politikası
Websitemiz iştirakimiz Argos Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.’ye ait olduğundan,
çerezler bu site üzerinden görünmektedir.
Argos Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş. ve DOĞUŞ OTEL İŞLETMECİLİĞİ ve YÖN. HİZ. A.Ş.,
(birlikte “Argos in Cappadocia”) Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?
Argos in Cappadocia çerezleri;
Web sitesinin fonksiyonel olarak çalışmasını sağlamak ve web sitesi kullanım deneyiminizi
arttırmak amacıyla kullanır. Ayrıca web sitesi çevrimiçi ziyaretçi istatistikleri amacıy la Google
Analytics kullanılmaktadır.
Argos in Cappadocia üçüncü taraf çerezlerini nasıl kullanmaktadır?
Argos in Cappadocia Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan
Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini nasıl
kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics
kullanım ı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret
edebilirsiniz:https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect
Çerez Yönetimi
İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip,
izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:
•
•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Internet Explorer ve Edge
Mozilla
Opera
Safari
IOS
Android

•

Maxthon

Diğer browserlar için ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.
SDK yönetimi için AdID ve IDFA şeklindeki cihazınıza ait betimleyicilerin kulllanılmasına
kısıtlama getirmek için; IOS işletim sisteminde cihazının “Gizlilik” butonundan “Analiz” ve
“Reklam” sekmelerini seçerek ve aynı sekmedeki “Reklam ve Gizlilik” belgesini okuyarak
ilerleyiniz. Android işletim sisteminde ise; “Ayarlar” içinden “Google Ayarları” sekmesi içindeki
“Reklamlar” sekmesini seçerek “Reklam bilgilerini kimlik sıfırlamak için Reklam kimliğini sıfırla”
ve/veya “Reklamlardaki kişiselleştirmeyi kapatmak için Reklam Kişiselleştirme”
seçeneklerinden
ilerleyebilirsiniz.
İnternet Tabanlı Reklamcılık yapabilmek için, Veri Yönetim Platform’u (Data Management
Platform, “DMP”) uygulamasını kullanmaktayız. Şirketimiz, DMP’ye çerez kullanım ı, crossdevice/cross-contact teknolojileri aracılığıyla (örneğin; statik ID’ler) veya müşteri taraf ından
DMP’ye sağlanan diğer eşsiz betimleyicileri (örneğin; cihaz ID’si) kullanarak anonim bir profil
oluşturmaktadır. Bu bilgiler sadece sizinle daha ilgili olan pazarlama içeriğini göstermek
amacıyla kullanılmaktadır ve muhafaza edilmektedir. Bu çerez hakkında daha fazla bilgi almak
için lütfen ilgili platformun gizlilik politikası sayfasını ziyaret ediniz. Çerez kullanımına rıza

TR : Bu ileti GİZLİ olarak sınıflandırılmış bilgiler içermektedir. İleti ve ekindeki hassas veriler korunmalıdır. // EN : Thi s message contains PRIVILEGED INFORMATION. The
message and the attachment(s) must be kept CONFIDENTIAL.

göstermiyorsanız lütfen data paylaşımından çıkmak için ilgili platformun sayfasını ziyaret
ediniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi
için:
• https://www.allaboutcookies.org
• https://www.youronlinechoices.eu/
• https://www.youradchoices.com/
adresini ziyaret edebilirsiniz veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz
(https://www.eff.org/tr/privacybadger).
Çerez Çeşitleri
Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Argos in Cappadocia tarafından işletilen web
sitesinde kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum
çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya
süresiz olarak kalır.
Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri: Argos in Cappadocia
tarafından işletilen web sitesine yerleştiren tarafa göre “Argos in Cappadocia çerezleri (first
party cookie)” ve "üçüncü taraf (third party cookie) çerezler" kullanılmaktadır.Argos in
Cappadocia çerezleri, Argos in Cappadocia tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri
ise işbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir.
Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Argos in Cappadocia tarafından işletilen web
sitesinde kullanım amacına göre; teknik çerezler kullanılmaktadır. Teknik çerezler web
sitesinin işleyişi için gerekli olan çerezlerdir.
Argos in Cappadocia ’in web sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda
yer almaktadır:
Kategori: Gerekli (1)
Gerekli çerezler, web sitesi sayfalarında gezinme ve güvenli erişim gibi temel işlevleri
etkinleştirerek bir web sitesini kullanılabilir hale getirmeye yardımcı olur.
Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün şekilde çalışamaz.

Çerez Adı

Sağlayıcı

Tip

Sona Erdiği Tarih

PHPSESSID

argosincappadocia.com

HTTP

Oturum

First Found URL:

https://argosincappadocia.com/TR/

Çerez Açıklaması:

Sayfa istekleri boyunca kullanıcı oturum
durumunu korur.

TR : Bu ileti GİZLİ olarak sınıflandırılmış bilgiler içermektedir. İleti ve ekindeki hassas veriler korunmalıdır. // EN : Thi s message contains PRIVILEGED INFORMATION. The
message and the attachment(s) must be kept CONFIDENTIAL.

Kategori: İstatistikler (4)
İstatistik çerezleri, web sitesi sahiplerinin, ziyaretçilerin web sitelerini toplama ve raporlama
yoluyla nasıl etkileşimde bulunduklarını, topladıkları anonim bilgiler ile, anlamalarına yardımcı
olur.

Çerez Adı

Sağlayıcı

Tip

_utma

argosincappadocia.com

HTTP

First Found URL:

Sona Erdiği Tarih
2 Yıl

https://argosincappadocia.com/EN/

Çerez Açıklaması:

Bir kullanıcının web sitesini ziyaret ettiği
sayıların yanı sıra ilk ve en son ziyaretin
yapıldığı tarihlerle ilgili verileri toplar.
Google Analytics tarafından kullanılır.

Çerez Adı

Sağlayıcı

Tip

_utmb

argosincappadocia.com

HTTP

First Found URL:

Sona Erdiği Tarih
1 Gün

https://argosincappadocia.com/EN/

Çerez Açıklaması:

Kullanıcının web sitesine tam olarak ne zaman
ulaştığını belirten bir zaman damgası
kaydeder. Bir web sitesi ziyaretinin süresini
hesaplamak için Google Analytics tarafından
kullanılır.

Çerez Adı

Sağlayıcı

Tip

Sona Erdiği Tarih

_utmc

argosincappadocia.com

HTTP

Oturum

First Found URL:

Çerez Açıklaması:

https://argosincappadocia.com/EN/
Kullanıcının web sitesinden ne zaman
ayrıldığının tam zamanı ile bir zaman damgası
kaydeder. Bir web sitesi ziyaretinin süresini
hesaplamak için Google Analytics tarafından
kullanılır.

TR : Bu ileti GİZLİ olarak sınıflandırılmış bilgiler içermektedir. İleti ve ekindeki hassas veriler korunmalıdır. // EN : Thi s message contains PRIVILEGED INFORMATION. The
message and the attachment(s) must be kept CONFIDENTIAL.

Çerez Adı

Sağlayıcı

Tip

_utmt

argosincappadocia.com

HTTP

FirstFoundURL:

Sona Erdiği Tarih
1 Gün

https://argosincappadocia.com/EN/

Çerez Açıklaması:

Sunucuya yapılan isteklerin hızını düşürmek için
kullanılır.

Çerez Adı

Sağlayıcı

Tip

_utmv

argosincappadocia.com

HTTP

First Found URL:

Sona Erdiği Tarih
1 Gün

https://argosincappadocia.com/EN/

Çerez Açıklaması:

Google Analytics’te kullanım için kullanıcı
tanımlı izleme parametrelerini kaydeder

Çerez Adı

Sağlayıcı

Tip

_utmz

argosincappadocia.com

HTTP

First Found URL:

Çerez Açıklaması:

Sona Erdiği Tarih
6 Ay

https://argosincappadocia.com/EN/
Kullanıcının nereden geldiği, hangi arama
motorunun kullanıldığı, hangi bağlantının
tıklandığı ve hangi arama teriminin kullanıldığı
hakkında veri toplar. Google Analytics
tarafından kullanılır.

TR : Bu ileti GİZLİ olarak sınıflandırılmış bilgiler içermektedir. İleti ve ekindeki hassas veriler korunmalıdır. // EN : Thi s message contains PRIVILEGED INFORMATION. The
message and the attachment(s) must be kept CONFIDENTIAL.

