ÇEREZ DOSYASI BİLGİLERİ
1- Çerez dosyaları nedir?
Çerez dosyası, sizin uç noktadaki cihazınıza kaydedilen ve örn. kişisel sayfa ayarlarınız ve
kullanıcı bilgileri gibi verileri içeren küçük bir veri dosyasıdır. Bu dosya, web tarayıcınız ile
bağlantı kurduğunuz web sunucusu tarafından oluşturulup size gönderilir. Çerez dosyalarını
genellikle web sayfalarımıza gösterilen ilgiyi analiz etmenin yanı sıra web sayfalarımızın
kullanım kolaylığını arttırmak için kullanırız. Web sayfalarımızı çerez dosyaları olmadan da
görüntüleyebilirsiniz. Ancak, web sayfalarımızı tam anlamıyla veya rahat bir şekilde
kullanmak istiyorsanız, belirli işlevlerin kullanımını olanaklı kılan veya kullanımı
kolaylaştıran çerez dosyalarını kabul etmelisiniz. MAN bu çerez dosyalarını, teklifi daha bir
kullanıcı dostu hale getirmek, daha etkili ve daha güvenilir yapmak için kullanmaktadır.
Çerez dosyaları kişiye özgü bilgileri içermemektedir.
Web sayfalarımıza erişirken, çerez dosyaları tarayıcı ayarlarınıza göre kabul edildiğinde, bu
çerez dosyalarının kullanımını kabul etmiş olursunuz. Birçok tarayıcı çerez dosyalarını
otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Ancak, tarayıcınızı, çerez dosyaları
kaydedilmeden önce görüntülenerek, sadece bazı çerez dosyalarının kabul veya reddedileceği
ya da tamamen reddedileceği şekilde ayarlama olanağına da sahipsiniz.
Bu noktada, ayarlarda yapacağınız değişikliklerin sadece ilgili tarayıcı için geçerli olacağının
altını çizmek isteriz. Farklı bir tarayıcı kullanmanız veya cihazınızı değiştirmeniz halinde,
ayarların yeniden yapılması gerekir. Ayrıca, çerez dosyalarını kaydetmiş olduğunuz
ortamdan her zaman silme olanağına da sahipsiniz. Çerez ayarları, bunların üzerinde
yapacağınız değişiklikler ve çerez dosyalarının silinmesi hakkında bilgi almak için web
tarayıcınızın yardım işlevini kullanınız.

Aşağıda en yaygın kullanılan çerez dosyası türlerinin ve kullanım amaçlarının
bir listesini bulacaksınız.

2.1. Oturum çerez dosyaları
Bir web sayfasını açtığınızda, cihazınıza geçici olarak içinde oturum kodunun bulunduğu bir
oturum çerez dosyası kaydedilir. Bu dosyanın amacı, oturumunuz boyunca, örn. her sayfa
değişikliğinde, tekrar oturum açmak zorunda kalmamanızı sağlamaktır. Oturum çerez
dosyaları oturum kapatıldığında silinir veya oturumun süresi otomatik olarak dolduğunda
geçerliliğini kaybeder.

2.2. Kalıcı veya protokol çerez dosyaları

Kalıcı veya protokol çerez dosyaları, bazı verilerin öngörülen bir tarihe kadar bilgisayarınızda
saklanmasını sağlar. Bu çerez dosyaları sayesinde web sayfaları bir sonraki ziyaretinizde
sizin bilgilerinizi ve ayarlarınızı hatırlar. Bu, örn. bizim portalımız için dil ayarlarınızı
yeniden yapma zorunda kalmamanızı sağlayarak, daha hızlı ve rahat bir erişimi olanaklı kılar.
Bu çerez dosyasının son kullanım tarihi geçtikten sonra, bu dosyayı yaratan web sitesini
ziyaret ettiğinizde, bu çerez dosyası otomatik olarak silinir.

2.4. Birinci taraf dosyaları
Bu çerez dosyaları (tarayıcınızın adres çubuğundaki etki alanında bulunan) web sitesi
tarafından oluşturulur ve sadece bu web sitesi tarafından okunabilir. Bu çerez dosyaları
genellikle, web sitesini bir sonraki ziyaretinizde kullanmak amacıyla bilgilerinizi (örn.
ayarlarınızı) saklar.

2.3. Üçüncü taraf çerez dosyaları
Üçüncü taraf çerez dosyaları, web sitesinin operatörü haricindeki bir sağlayıcıdan
kaynaklanır. Bunlar, örneğin reklam amaçlı bilgileri, kullanıcı tanımlı içerikleri ve web
istatistiklerini toplamak amacıyla kullanılır

3. Kullanılan çerez dosyaları
Bu web sitesinde aşağıdaki çerez dosyaları kullanılmıştır:

Çerez Sağlayıcısı: Google Analytics
Çerez dosyası adı: _gat_UA-XXXXXXXX-X
Sona eriş süresi: 1 dakika
Tanım: İstek oranını oranının kısıtlanmasında kullanılır. Google Analytics Google Tag
Manager üzerinden kullanıldığında _dc_gtm_ olarak adlandırılır. .
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Çerez dosyası adı: _gid
Sona eriş süresi: 24 Saat
Tanım: Kullanıcıların ayırt edilmesinde kullanılır
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Çerez dosyası adı: _ga
Sona eriş: 2 yıl
Tanım: Kullanıcı tanımlama için Google Analytics Çerezi; bakınız
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Çerez dosyası sağlayıcısı: youtube.com and .youtube.com
Çerez dosyası adı: SID
Çerez dosyası sağlayıcısı: youtube.com
Sona eriş süresi: 1 yıl
Tanım: Google, reklamları kullanıcılar için daha ilgi çekici hale getirmek ve yayıncılar ve
reklamcılar için daha değerli kılmak için kullanır. Çerez dosyalarının bazı yaygın
uygulamaları, kullanıcının ilgisi bazında reklam seçilmesi; kampanya performansı konusunda
rapor verilmesi ve kullanıcının görmüş olduğu reklamları tekrar görmesinin önlenmesidir.
Google NID ve SID çerez dosyalarını Google Arama gibi Google özelliklerindeki
reklamların özelleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanır. Örneğin, daha önceki üç
aramanız, reklamcı reklamlarıyla veya arama sonuçlarıyla daha önceki etkileşimleriniz ve bir
reklamcı web sitesine ziyaretlerinizi hatırlamak için kullanırız. Bu, Google’da özelleştirilmiş
reklamların gösterilmesine yardımcı olur. Google, reklam ürünlerimizde kullanılan çerez
dosyalarının oluşturulması için farklı alanlarını kullanır; buna youtube.com, doubleclick.net
dahildir, bakınız
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en

Çerez dosyası adı: VISITOR_INFO1_LIVE
Çerez dosyası sağlayıcısı: youtube.com
Sona eriş süresi: 3 ay
Tanım: YouTube videoların barındırılması ve paylaşılmasında kullanılan, Google’un sahip
olduğu bir platformdur. YouTube, web sitelerine yerleştirilmiş videolar üzerinden kullanıcı
verilerini toplar ve bunlar, kendilerinin ve diğer web sitelerinin ziyaretçilerine hedefli
reklamların gösterilmesi amacıyla diğer Google hizmetleri tarafından sağlanan profil
verileriyle birleştirilir. Bu çerez dosyası, videoların görüntülenmesini takip eden özgün
tanımlayıcı olarak kullanılır.

Çerez dosyası adı: PREF
Çerez dosyası sağlayıcısı: youtube.com

Sona eriş süresi: 5 yıl
Tanım: YouTube videoların barındırılması ve paylaşılmasında kullanılan, Google’un sahip
olduğu bir platformdur. YouTube, web sitelerine yerleştirilmiş videolar üzerinden kullanıcı
verilerini toplar ve bunlar, kendilerinin ve diğer web sitelerinin ziyaretçilerine hedefli
reklamların gösterilmesi amacıyla diğer Google hizmetleri tarafından sağlanan profil
verileriyle birleştirilir. Bu, çeşitli hizmetler çapında kullanılan yaygın bir Google çerez
dosyasıdır. Tercihleri saklar ve Google aramalarında reklamların kişiselleştirilmesinde
kullanılabilir.

Çerez dosyası adı: APISID
Çerez dosyası sağlayıcısı: youtube.com
Sona eriş süresi: 10 yıl
Tanım: YouTube videoların barındırılması ve paylaşılmasında kullanılan, Google’un sahip
olduğu bir platformdur. YouTube, web sitelerine yerleştirilmiş videolar üzerinden kullanıcı
verilerini toplar ve bunlar, kendilerinin ve diğer web sitelerinin ziyaretçilerine hedefli
reklamların gösterilmesi amacıyla diğer Google hizmetleri tarafından sağlanan profil
verileriyle birleştirilir.

Çerez dosyası adı: YSC
Çerez dosyası sağlayıcısı: youtube.com
Sona eriş süresi: 1 yıl
Tanım: YouTube videoların barındırılması ve paylaşılmasında kullanılan, Google’un sahip
olduğu bir platformdur. YouTube, web sitelerine yerleştirilmiş videolar üzerinden kullanıcı
verilerini toplar ve bunlar, kendilerinin ve diğer web sitelerinin ziyaretçilerine hedefli
reklamların gösterilmesi amacıyla diğer Google hizmetleri tarafından sağlanan profil
verileriyle birleştirilir.

Çerez dosyası adı: GPS
Çerez Sağlayıcısı: .youtube.com
Sona eriş süresi: 1 Gün
Tanım: YouTube videoların barındırılması ve paylaşılmasında kullanılan, Google’un sahip
olduğu bir platformdur. YouTube, web sitelerine yerleştirilmiş videolar üzerinden kullanıcı
verilerini toplar ve bunlar, kendilerinin ve diğer web sitelerinin ziyaretçilerine hedefli
reklamların gösterilmesi amacıyla diğer Google hizmetleri tarafından sağlanan profil
verileriyle birleştirilir.

Çerez dosyası adı: SSID
Çerez Sağlayıcısı: .youtube.com
Sona eriş süresi: 1 yıl
Tanım: Source OneTrust: YouTube videoların barındırılması ve paylaşılmasında kullanılan,
Google’un sahip olduğu bir platformdur. YouTube, web sitelerine yerleştirilmiş videolar
üzerinden kullanıcı verilerini toplar ve bunlar, kendilerinin ve diğer web sitelerinin
ziyaretçilerine hedefli reklamların gösterilmesi amacıyla diğer Google hizmetleri tarafından
sağlanan profil verileriyle birleştirilir.

Çerez dosyası adı: LOGIN_INFO
Çerez Sağlayıcısı: .youtube.com
Sona eriş süresi: 2 yıl
Tanım: YouTube videoların barındırılması ve paylaşılmasında kullanılan, Google’un sahip
olduğu bir platformdur. YouTube, web sitelerine yerleştirilmiş videolar üzerinden kullanıcı
verilerini toplar ve bunlar, kendilerinin ve diğer web sitelerinin ziyaretçilerine hedefli
reklamların gösterilmesi amacıyla diğer Google hizmetleri tarafından sağlanan profil
verileriyle birleştirilir.

Çerez dosyası adı: demographics
Çerez Sağlayıcısı: .youtube.com
Sona eriş süresi: 6 ay
Tanım: Büyük olasılıkla, reklam için demografik profilleme ve hedefleme amacıyla
kullanılır.

Çerez dosyası adı: HSID
Çerez Sağlayıcısı: .youtube.com
Sona eriş süresi: 1 yıl
Tanım: Google kullanıcı hesabının ve en son oturum açma saatinin doğrulanmasında SID ile
birlikte kullanılır.

Çerez dosyası sağlayıcısı: google.com ve .google.com
Çerez dosyası adı: APISID
Çerez Sağlayıcısı: .google.com

Sona eriş süresi: 1 yıl
Tanım: Bu alana Google Inc. Şirketine aittir. Google temel olarak bir arama motoru olarak
bilinmesine rağmen, şirket geniş kapsamlı ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Ancak başlıca
gelir kaynağı reklamlardır. Google kendi ürünleri ve siteleri üzerinden ve dünya çapında
milyonlarda web sitesine yerleştirilen çeşitli teknolojilerle kullanıcıları kapsamlı şekilde takip
eder. Bu hizmetlerin çoğundan elde edilen verileri, reklamların, müşterilerinin reklamlarının
olduğu sayfalardaki içerikle hizalanmasının yanı sıra, web kullanıcılarının profillendirilmesi
ve anılan ilgi profilleri bazında kuruluşlara reklam alanı satışında kullanır.

Çerez dosyası adı: PREF
Çerez Sağlayıcısı: .google.com
Sona eriş süresi: 1 yıl
Tanım: Bu alana Google Inc. Şirketine aittir. Google temel olarak bir arama motoru olarak
bilinmesine rağmen, şirket geniş kapsamlı ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Ancak başlıca
gelir kaynağı reklamlardır. Google kendi ürünleri ve siteleri üzerinden ve dünya çapında
milyonlarda web sitesine yerleştirilen çeşitli teknolojilerle kullanıcıları kapsamlı şekilde takip
eder. Bu hizmetlerin çoğundan elde edilen verileri, reklamların, müşterilerinin reklamlarının
olduğu sayfalardaki içerikle hizalanmasının yanı sıra, web kullanıcılarının profillendirilmesi
ve anılan ilgi profilleri bazında kuruluşlara reklam alanı satışında kullanır. Bu, çeşitli
hizmetler çapında kullanılan yaygın bir Google çerez dosyasıdır. Tercihleri saklar ve Google
aramalarında reklamların kişiselleştirilmesinde kullanılabilir.

Çerez dosyası adı: HSID
Çerez Sağlayıcısı: .google.com
Sona eriş süresi: 1 yıl
Tanım: Google kullanıcı hesabının ve en son oturum açma saatinin doğrulanmasında SID ile
birlikte kullanılır.
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en

Çerez dosyası adı: SSID
Çerez dosyası sağlayıcısı: google.com
Sona eriş süresi: 1 yıl
Tanım: Bu alana Google Inc. Şirketine aittir. Google temel olarak bir arama motoru olarak
bilinmesine rağmen, şirket geniş kapsamlı ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Ancak başlıca
gelir kaynağı reklamlardır. Google kendi ürünleri ve siteleri üzerinden ve dünya çapında
milyonlarda web sitesine yerleştirilen çeşitli teknolojilerle kullanıcıları kapsamlı şekilde takip
eder. Bu hizmetlerin çoğundan elde edilen verileri, reklamların, müşterilerinin reklamlarının

olduğu sayfalardaki içerikle hizalanmasının yanı sıra, web kullanıcılarının profillendirilmesi
ve anılan ilgi profilleri bazında kuruluşlara reklam alanı satışında kullanır.

Çerez dosyası adı: SID, NID,
Çerez dosyası sağlayıcısı: google.com
Sona eriş süresi: 1 yıl
Tanım: Google NID ve SID çerez dosyalarını Google Arama gibi Google özelliklerindeki
reklamların özelleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanır. Örneğin, daha önceki üç
aramanız, reklamcı reklamlarıyla veya arama sonuçlarıyla daha önceki etkileşimleriniz ve bir
reklamcı web sitesine ziyaretlerinizi hatırlamak için kullanırız. Bu, Google’da özelleştirilmiş
reklamların gösterilmesine yardımcı olur.
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en

Çerez dosyası adı: SAPISID
Çerez dosyası sağlayıcısı: google.com
Sona eriş süresi: 1 yıl
Tanım: Bu alana Google Inc. Şirketine aittir. Google temel olarak bir arama motoru olarak
bilinmesine rağmen, şirket geniş kapsamlı ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Ancak başlıca
gelir kaynağı reklamlardır. Google kendi ürünleri ve siteleri üzerinden ve dünya çapında
milyonlarda web sitesine yerleştirilen çeşitli teknolojilerle kullanıcıları kapsamlı şekilde takip
eder.

Çerez dosyası sağlayıcısı: doubleclick.net ve .doubleclick.net
Çerez dosyası adı: id
Çerez Sağlayıcısı: .doubleclick.net
Sona eriş süresi: 1 yıl
Tanım: Bu çerez dosyası, sitedeki kullanıcının bir reklamı görmesi veya reklamı
tıklanmasından sonraki hareketinin saklanması için DoubleClick tarafından kullanılır.

Çerez dosyası adı: IDE, DSID,
Çerez dosyası sağlayıcısı: doubleclick.net
Sona eriş süresi: 10 yıl

Tanım: Google, web çapında sunduğu reklamlar için bir veya daha fazla çerez dosyası
kullanır. Google-dışı sitelerdeki başlıca reklam çerez dosyalarından bir tanesi “IDE”dir ve
doubleclick.net alanı altındaki tarayıcılarda saklanır. Bir diğeri google.com’da saklanır ve
ANID olarak adlandırılır. Biz DSID, FLC, AID, TAID, ve exchange_uid gibi isimleri olan
diğer çerez dosyalarını kullanırız.
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en

Çerez Sağlayıcısı: MAN Truck & Bus AG
Çerez dosyası adı: man-configurator-code-cookie
Sona eriş süresi: 1 ay
Tanım: MAN Truck & Bus SE tarafından bırakılan bu çerez dosyası Kamyon Konfigüratörü
kullanıcılarının konfigürasyon kodunu saklar.

Çerez dosyası adı: man-configurator-code-cookie-image
Sona eriş süresi: 1 ay
Tanım: MAN Truck & Bus SE tarafından yerleştirilen bu çerez dosyası, konfigüre edilen
model için uygun görüntünün sağlanması amacıyla bilgi saklar.

Çerez dosyası adı: man-configurator-code-cookie-line
Sona eriş süresi: 1 ay
Tanım: MAN Truck & Bus SE tarafından yerleştirilen bu çerez dosyası, Kamyon
Konfigüratöründe konfigüre edilen araç modelini saklar.

Çerez dosyası adı: man-cookies-accepted
Sona eriş süresi: 1 yıl
Tanım: MAN Truck & Bus SE tarafından yerleştirilen bu çerez dosyası çerez dosyalarının
saklanmasına ilişkin kullanıcı teyit/iznini saklar.

Çerez dosyası adı: CountryLang
Sona eriş süresi: Oturum
Tanım: MAN Truck & Bus SE tarafından yerleştirilen bu çerez dosyası, mevcut web sitesi
dilini Kamyon Konfigüratörü uygulamasına aktarır.

