
 

 

 

HOWMET AEROSPACE ÇEREZ BİLDİRİMİ 

 
Bu web sitesi, Howmet Aerospace Inc. şirketinin (bundan böyle iştirakleri ve bağlı kuruluşları ile birlikte 

“Howmet Aerospace”, “biz” veya “bize” olarak anılacaktır) sahip olduğu ve işlettiği birkaç web sitesinden 

(bundan böyle “Site(ler)” olarak anılacaktır) biridir. Çerezleri, web işaretçilerini ve izleme teknolojilerini nasıl 

kullandığımızı, sağladıkları bilgileri nasıl paylaştığımızı ve bu teknolojileri kullanarak veri toplama izninizi 

nasıl kontrol edebileceğinizi veya yönetebileceğinizi anlamak için lütfen bu Çerez ve Benzeri Teknoloji 

Politikasını (“Çerez Politikası”) okuyun. 

 
Bu Çerez Politikası gizlilik politikamıza dahil edilmiştir. Burada tanımlanmayan büyük harfle yazılmış 

terimler, gizlilik politikasında belirtilen tanımlara sahip olacaktır. 

 
Çerezleri ve benzer teknolojileri aşağıdaki şekillerde ve zaman zaman size bildirildiği şekilde kullanırız (geçerli 

yasaların gerektirdiği durumlarda izninize tabidir). 

 
Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Nelerdir? 

 
Çerez, bir web sitesinin cihazınıza yerleştirdiği küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, çoğu web sitesi tarafından 

güvenliği sağlamak, kullanıcıların web sitesinde nasıl gezindiği hakkında bilgi edinmek ve gezinme deneyimlerini 

iyileştirmek veya çeşitli özellikleri etkinleştirmek amacıyla kullanılır. Örneğin çerezler, web sitesinin şifrenizi 

kaydetmesine, web sitesini ilk ziyaretiniz olup olmadığını ve her sayfada ne kadar süre geçirdiğinizi belirlemesine, 

web sitesine başka bir web sitesinden yönlendirilip yönlendirilmediğinizi belirlemesine ve benzeri diğer bilgilere 

izin verebilir. 

 
Web işaretleri veya piksel etiketleri gibi benzer teknolojiler, genellikle bir sayfada, reklamda veya bir e-postada 

açılan GIF veya PNG gibi küçük dosyaların kullanımı yoluyla çalışır. Bu dosyaların bir sunucudan istenmesi, 

tarayıcı türünüz, IP adresiniz ve diğer bilgiler gibi belirli bilgileri ortaya çıkarır. İzleme pikselleri (bazen web 

işaretçileri olarak adlandırılır), web sitelerine, çevrimiçi reklamlara ve/veya e-postaya yerleştirilmiş benzersiz bir 

tanımlayıcıya sahip elektronik etiketlerdir ve reklam gösterimleri veya tıklamalar gibi kullanım bilgileri sağlamak, 

Sitelerin ve ilgili reklamların popülerliğini ölçmek ve kullanıcı çerezlerine erişmek için tasarlanmıştır. Bu 

teknolojileri, aşağıdaki bilgileri toplamak, analiz etmek ve diğer izleme teknolojileri ile ilişkilendirmek için de 

kullanabiliriz: IP adresleri, tarayıcı türü ve sürümü, tarayıcı dili, işletim sistemi sürümü, benzersiz cihaz 

tanımlayıcıları gibi Sitelere erişmek için kullandığınız cihazlarla ilgili belirli bilgiler ve bilgisayar(lar)ınız ve/veya 

mobil cihaz(lar)ınız hakkında, cihazınız, işletim sisteminiz veya seçtiğiniz yapılandırma veya seçimler tarafından 

sağlanan kapsamda diğer bilgiler. Bazı durumlarda bu teknolojiler, “cihaz parmakizleme” olarak bilinen yaygın bir 

işlemle cihazınızı veya tarayıcınızı tanımlamak için kullanılabilir. 

 
Diğer izleme teknolojileri ayrıca yerel olarak paylaşılan nesneleri (“Flash çerezleri” olarak da bilinir), HTML 

çerezlerini veya üçüncü taraflar adına cihazınızda veri depolayan diğer izleme yazılımlarını içerir. Bu dosyalar, 

bilgisayarınızdaki tarayıcınız veya tarayıcınızın kullandığı diğer yazılımlar aracılığıyla yüklenebilir. Bu dosyalar 

bizim tarafımızdan veya üçüncü bir tarafça yüklenebilir. Bu tür bir yazılım ile verilerin depolanmasını kontrol 

etmek için, kullanıcıların yazılımın kendisinde, bir tarayıcı üzerinden veya özel eklentiler kullanarak tercihlerini 

değiştirmeleri gerekebilir. 

 
Oturum Çerezleri ve Kalıcı Çerezler Arasındaki Fark Nedir? 

 
Tüm çerezlerin depolanacakları bir zaman sınırı vardır. Çerezler, depolanacakları süreye bağlı olarak genellikle 

“oturum çerezleri” veya “kalıcı çerezler” olarak sınıflandırılır. Oturum çerezleri, belirli bir web sitesinde 

oturumunuzun açık olduğu süre boyunca tarayıcınızda kalır ve genellikle web sitesini terk ettiğinizde, tarayıcıyı 

kapattığınızda veya onları sildiğinizde “süresi sona erer” veya cihazınızdan silinir. Kalıcı çerezler ise, bazen süresiz 

olarak veya siz onları silene kadar cihazınızda daha uzun süre kalır. 

 
Bu Teknolojiler Gizliliğimi Nasıl Etkileyebilir? 

 
Çerezlerden ve benzer teknolojilerden elde edilen bilgiler, zaman içindeki ve siteler arasındaki faaliyetleriniz 

hakkında bilgi toplamak için kullanılabilir. Örneğin bilgiler, web sitesindeki davranış kalıplarını belirlemek veya 

sadece tercihlerinizi saklamak için toplanabilir ve kullanılabilir. Belirli durumlarda, gezinme, görüntüleme veya 

diğer kullanımlarınız hakkındaki bilgileri tek cihazınıza, tarayıcınıza ve hakkınızda tuttuğumuz diğer kişisel 

bilgilere bağlamak için çerezleri ve benzer teknolojileri kullanabiliriz. Çerezlerin ve diğer izleme ve analiz 
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teknolojilerinin genel olarak nasıl kullanıldığı ve gizliliğinizi nasıl etkileyebileceği hakkında daha fazla bilgi 

edinmek için www.allaboutcookies.org sitesini ve gizlilik politikamızı ziyaret edin. 
 

Hangi çerezleri / teknolojileri kullanıyoruz ve bunları nasıl kullanıyoruz / paylaşıyoruz? 

 
Çerezleri ve benzer teknolojileri birkaç önemli nedenden dolayı kullanıyoruz. İlk olarak, çerezleri “temel” veya 

“işlevsel” amaçlarla kullanıyoruz; bunlar, Sitelerin çeşitli özelliklerini etkinleştirirler. Bazı diğer “analiz” veya 

“performans” çerezleri ve benzer teknolojiler, Sitelerin nasıl kullanıldığını veya performans gösterdiğini ve 

kullanıcıların Sitelerle nasıl etkileşim kurduğunu izler.  

 
Kullandığımız belirli çerezlerin ve teknolojilerin önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. 

Web sitesi analizlerimizi geliştirmek için Google Analytics gibi araçlardan faydalanan üçüncü taraf analiz 

sağlayıcılarını kullanabiliriz. Şu anda Sitelerimizde kullanılmakta olan çerezlerin bir listesi için tarayıcınızın 

ayarlar menüsüne bakın. Belirli bir çerez veya diğer teknolojiler hakkında sorularınız varsa aşağıdaki bilgileri 

kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 
Sitelerimizde genellikle aşağıdaki çerez ve benzer teknoloji türlerini kullanırız: 

 
Temel ve işlevsel çerezler/teknolojiler 

 
Sitelerimiz genellikle, web sayfasında çeşitli işlemlere olanak sağlayan belirli çerezler, web işaretçileri ve izleme 

teknolojileri kullanır. Örneğin, tarayıcı tabanlı Sitelerimiz, etkin bir oturumu sürdürmek veya hesabınızla oturum 

açmanızı sağlamak için gerekli çerezlerin yüklenmesini ister. Benzer şekilde, tarayıcı tabanlı Sitelerimiz, çeşitli 

işlevler için bir çerezin yüklenmesini isteyebilir; örneğin, tarayıcınızın kullanıcı adınızı veya şifrenizi hatırlamasını 

veya oturum sona erdikten sonra oturumunuzun açık kalmasını istediğinizde. Tarayıcınızın çerezleri kabul 

etmemesi veya bu çerezler için izin vermemeniz durumunda bu özelliklerin düzgün çalışmayabileceğini veya 

deneyiminizin olumsuz etkilenebileceğini lütfen unutmayın. 

 
Analiz çerezleri/teknolojileri 

 
Sitelerimiz, kullanıcıların Sitelerimizde nasıl gezindiğini anlamak ve kullanıcıların görüntüledikleri içeriği 

belirlemek için çerezler, web işaretçileri ve izleme teknolojileri kullanır. Örneğin, web sitemizi ilk ziyaretinizde 

Sitelerimiz, her sayfada ne kadar kaldığınızı izleyen birkaç oturum çerezi yükleyebilir. Sitelerimiz, geri dönen 

ziyaretçilerin sayısını takip etmemize ve kullanıcıların Sitelerimize nasıl ulaştığını anlamamıza yardımcı olan kalıcı 

çerezler de yükleyebilir. Bu çerezler, web işaretçileri ve izleme teknolojileri genellikle Sitelerimizin performansını 

iyileştirmek ve kullanıcıların Sitelerimizin veya diğer Sitelerin özelliklerine nasıl ulaştığını ve bunlarla nasıl 

etkileşime girdiğini öğrenmek için kullanılır. 

 
Bu çerezler veya teknolojiler, tarafımızca veya güvenilir üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız tarafından 

sağlanabilir veya kontrol edilebilir. Örneğin, şu anda Sitelerimizin kullanımını analiz etmek için belirli analiz 

sağlayıcılarıyla (Google gibi) çalışıyoruz. Bu bilgiler toplu olarak üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız 

tarafından analiz edilebilir veya tarafımızca sizin hakkınızda elimizde bulunan diğer bilgilerle 

ilişkilendirilebilir. 

 
Reklam ve hedeflemeyle ilgili çerezler/teknolojiler 

 
Sitelerimiz ayrıca Sitelerimiz aracılığıyla içerik ve reklamları anlamak, uyarlamak ve sunmak için çerezler, web 

işaretleri ve izleme teknolojileri kullanır. Örneğin, internet üzerinden reklam sunmak için ağ reklamcıları ve reklam 

borsaları gibi üçüncü tarafları kullanabilir ve bu reklamların üçüncü taraf web sitelerinde kullanımı ve 

reklamlarımızın ve içeriğimizin görüntülenmesi hakkında tarafımıza ve/veya üçüncü taraflara bilgi sağlaması ve 

değerlendirme yapması için üçüncü taraf analiz hizmet sağlayıcılarını kullanabiliriz. Topladıkları bilgiler, 

görüntülediğiniz sayfalar gibi sitemizi ziyaretlerinizle ilgili bilgileri içerir. Bu üçüncü taraf izleme teknolojileri, 

Siteleri kullanımınıza ve Siteleri kullanımınız yoluyla toplanan demografik bilgilere dayalı olarak reklamları 

bilgilendirebilir, optimize edebilir ve sunabilir. Örneğin, bu teknolojiler: Genellikle (a) size daha alakalı reklamlar 

ve hizmetler sunmaya yardımcı olmak için tercihleriniz ve davranışlarınız hakkında bilgi edinir; (b) aynı 

reklamları çok fazla görmenizi engeller ve (c) size iletilen reklamların etkinliğini anlar.
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Bu toplama ve reklam hedefleme, hem Sitelerimizde hem de reklam ağı tarafından sunulan reklamları içeren 

web siteleri gibi reklam ağına katılan üçüncü taraf web sitelerinde gerçekleşir. Ayrıca, Sitelerimizi 

kullanımınızla ilgili bilgileri reklam ve analiz ortaklarımızla paylaşabilir ve bu teknolojilerden elde edilen 

verileri sizin hakkınızda tuttuğumuz diğer bilgilerle ilişkilendirebiliriz (örneğin, misafir olarak ziyaret 

ediyorsanız veya bir hesabınız varsa). Bu süreç aynı zamanda pazarlama çabalarımızın etkinliğini izlememize 

ve misafirlerimizin ve müşterilerimizin ilgisini çeken ürün ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinmemize 

yardımcı olur. Biz ve üçüncü taraf satıcılar, reklam gösterimlerinizin, reklam Sitelerinin kullanımlarının ve bu 

reklam gösterimleri ve/veya reklam Siteleriyle etkileşimlerinizin Sitelerimize yapılan ziyaretlerle nasıl ilişkili 

olduğunu bildirmesi için üçüncü taraf teknolojilerini birlikte kullanırız. Daha fazla bilgi için gizlilik 

politikamıza göz atabilirsiniz. 
 

Çerezleri Nasıl Silebilirim veya İznimi Nasıl Geri Çekebilirim? 

 
Çeşitli yollarla çerezleri, web işaretçilerini ve izleme teknolojilerini kontrol edebilir veya bilgi toplama izninizi geri 

çekebilirsiniz. Öncelikle, birçok tarayıcı, tarayıcının çerezlerin yüklenmesine izin verecek veya engelleyecek şekilde 

ayarları değiştirmenize izin verir. Tarayıcınızın gizlilik menüsünü kullanarak tarayıcınız tarafından depolanan tüm 

çerezleri silebilirsiniz. 

 
Üçüncü taraflar, bilgilerinizin bu amaçla toplanıp toplanmayacağı konusunda size bir seçenek sunabilir. 

Google’ın analiz ve pazarlama siteleri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya devre dışı bırakmak için 

http://www.google.com/analytics/tos.html Google Analytics Kullanım Şartları’nı, Google Gizlilik Politikası’nı 

veya Google Analytics Opt-out sayfalarını ziyaret edin.Google’ın çerez kullanımını nasıl devre dışı 

bırakacağınız hakkında daha fazla almak bilgi için, buradan Google'ın Reklam Ayarları‘nı ziyaret edin. 
 

Belirli çevrim içi reklamverenler tarafından izlemeyi devre dışı bırakmak istiyorsanız, Digital Advertising 

Alliance için http://www.aboutads.info/choices sayfasını, Network Advertising Initiative için 

www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp sayfasını veya bir AB ülkesinde yaşıyorsanız 

http://www.youronlinechoices.eu sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Çerezlerin veya diğer seçeneklerin çevrim içi 

olarak nasıl kontrol edileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen  

https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ adresini ziyaret edin. 
 

Çoğu modern tarayıcının gizliliğinizi korumaya yardımcı olabilecek bir “izleme” özelliği içerdiğini lütfen 

unutmayın. Sitelerimiz için bu, kullandığımız Çerez onay sistemi tarafından yönetilmektedir. 

 
Bu Politikadaki Güncellemeler 

 
Bu Çerez Politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu Çerez Politikasının en güncel versiyonunu, yürürlük 

tarihi ile birlikte Sitelerimizde yayımlayacağız. Siteleri kullanmaya devam etmeniz, bu Çerez Politikasının 

şartlarını kabul ettiğiniz anlamına gelir 
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