Çerez Politikası
D-Marin Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?
D-Marin çerezleri;
Web sitesinin fonksiyonel olarak çalışmasını sağlamak ve web sitesi kullanım deneyiminizi arttırmak amacıyla
kullanır. Ayrıca web sitesi çevrimiçi ziyaretçi istatistikleri amacıyla Google Analytics kullanılmaktadır.

D-Marin üçüncü taraf çerezlerini nasıl kullanmaktadır?
D-Marin 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 kullanımı 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: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie”
sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.
İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik”
sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.
Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler”
görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.
Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını
inceleyebilirsiniz.
Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm
çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.
Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi
için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya
"Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

Çerez Çeşitleri
Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: D-Marin 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: D-Marin tarafından işletilen web sitesine
yerleştiren tarafa göre “D-Marin çerezleri (first party cookie)” ve "üçüncü taraf (third party cookie) çerezler"
kullanılmaktadır. D-Marin çerezleri, D-Marin tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise işbirliği
yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir.
Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: D-Marin tarafından işletilen web sitesinde kullanım amacına göre;
teknik çerezler kullanılmaktadır. Teknik çerezler web sitesinin işleyişi için gerekli olan çerezlerdir.
D-Marin’in web sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:
Çerez Adı

Alan

1P_JAR

.gstatic.com

Sona Erdiği Tarih / Maksimum
Çerez Tanımı
Süre
Yerleştirme/güncellemeden Google, bu çerezleri
itibaren 1 ay
Google web sitelerinde
reklamları özelleştirmek
için en son araştırma ve

Çerez Türü
Kalıcı Çerez

etkileşimlere göre
kullanmaktadır.
1P_JAR

.google.com

APISID

.google.com

ASP.NET_Sessio www.d-marin.com
nId
ASPSESSIONIDA www.d-marin.com
QBCTATC

HSID

.google.com

NID

.gstatic.com

NID

.google.com

Yerleştirme/güncellemeden Google, bu çerezleri
itibaren 1 ay
Google web sitelerinde
reklamları özelleştirmek
için en son araştırma ve
etkileşimlere göre
kullanmaktadır.
Yerleştirme/güncellemeden
Bu çerez, Google
itibaren 1,5 yıl
tarafından üzerlerinde
Google haritaları
bulunan sayfaları
görüntülerken kullanıcı
tercihleri ile bilgilerini
saklamak için
kullanmaktadır.
Tarayıcı oturum sonu

Kalıcı Çerez

Kalıcı Çerez

Oturumla ilgili eşsiz
Oturum Çerezi
tanıtıcıyı saklamak için
kullanılmaktadır.
Tarayıcı oturum sonu
Bu genellikle sunucu Oturum Çerezi
tarafından anonim hale
getirilmiş bir kullanıcı
oturumunu sürdürmek
için kullanılır.
Yerleştirme/güncellemeden
Google
Kalıcı Çerez
itibaren 1,5 yıl
Google Map ihtiva eden
herhangi bir sayfada
kullanılan bir takım
çerezlerdir. Google
tarafından yerleştirilen
çerezler üzerinde
kontrol yetkimiz
bulunmazken, Google
Map kullanıcılarının
sayısını ve davranışını
ölçmeye yönelik bilgi
parçaları karışımını
ihtiva ediyor
görünmektedirler.
Yerleştirme/güncellemeden Google, bu çerezleri
Kalıcı Çerez
itibaren 6 ay
Google web sitelerinde
reklamları özelleştirmek
için en son araştırma ve
etkileşimlere göre
kullanmaktadır
Yerleştirme/güncellemeden
Bu çerez, Google
Kalıcı Çerez
itibaren 6 ay
tarafından üzerlerinde
Google haritaları
bulunan sayfaları
görüntülerken kullanıcı
tercihleri ile bilgilerini
saklamak için
kullanmaktadır.

NSC_185.60.225.www.d-marin.com
97_IUUQ

Tarayıcı oturum sonu

SID

.google.com

Yerleştirme/güncellemeden
itibaren 1,5 yıl

SIDCC

.google.com

Yerleştirme/güncellemeden
itibaren 3 ay

__utma

.d-marin.com

Yerleştirme/güncellemeden
itibaren 2 yıl

__utmb

.d-marin.com

Yerleştirme/güncellemeden
itibaren 3 dakika

Bu çerez, kökü NSC_ Oturum Çerezi
olan ve adının kalan
kısmı kaynaklandığı
sanal sunucu ile ilgili
eşsiz, şifrelenmiş bir
alfa nümerik tanımlayıcı
olan bir çerez örneği
türüdür. Bu çerez, son
kullanıcının tutarlı bir
deneyime sahip olması
için bir sitenin, çoklu
sunucular üzerinde
konaklandığı doğru
lokasyonlara
yönlendirilen trafiği ve
kullanıcı verilerini temin
etmek için
kullanılmaktadır.
Google
tarafından
Kalıcı Çerez
üzerlerinde
Google
haritaları
bulunan
sayfaları görüntülerken
kullanıcı tercihleri ile
bilgilerini saklamak için
kullanmaktadır.
Google
tarafından
Kalıcı Çerez
üzerlerinde
Google
haritaları
bulunan
sayfaları görüntülerken
kullanıcı tercihleri ile
bilgilerini saklamak için
kullanmaktadır.
Kullanıcı ve oturumları
Kalıcı Çerez
ayırt
etmek
için
kullanılmaktadır. Çerez
javascript kütüphanesi
uygulama yapıyorken
ve
mevcut
__utma çerezleri söz
konusu
değilken
oluşturulmaktadır.
Çerez
Google
Analytics’e her bilgi
gönderildiğinde
güncellenmektedir.

Yeni
Kalıcı Çerez
oturumları/ziyaretleri
belirlemek
için
kullanılmaktadır. Çerez
javascript kütüphanesi
uygulama yapıyorken
ve
mevcut
__utmb çerezleri söz
konusu
değilken
oluşturulmaktadır.
Çerez
Google

Analytics’e her bilgi
gönderildiğinde
güncellenmektedir.
__utmc

.d-marin.com

Tarayıcı oturum sonu

__utmt

.d-marin.com

10 dakika

__utmz

.d-marin.com

Yerleştirme/güncellemeden
itibaren 6 ay

ga.js.’de
Oturum Çerezi
kullanılmamaktadır.
urchin.js. ile
karşılıklı
çalışabilirlik açısından
yerleştirilmektedir.
Tarihsel
olarak,
bu
çerez kullanıcının yeni
bir oturumda/ziyarette
olup
olmadığını
belirlemek için __utmb
çerezi
ile
birlikte
işletilmektedir.
Talep oranını düşürmek
Kalıcı Çerez
için kullanılır.
Kullanıcının
sitenize
Kalıcı Çerez
nasıl eriştiğini açıklayan
trafik kaynağını veya
faaliyetini
saklamaktadır.
Çerez
javascript kütüphanesi
uygulama yapıyorken
oluşturulmakta
olup
Google Analytics’e her
bilgi
gönderildiğinde
güncellenmektedir.

