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Wabtec ve bağlı kuruluşları (toplu olarak, “Wabtec”) kişilerin gizliliğine saygı göstermekte ve 
müşterilerinin, iş ortaklarının ve başkalarının güvenine önem vermektedir. Wabtec, kendisini, 
uygulamalarında en yüksek etik standartlara uymaya adamıştır. Buna göre, Wabtec, Wabtec'in 
faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına uygun olarak, kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve 
açıklanması ile ilgili katı taahhütlere bağlı kalmaktadır. 

İşbu Çerez Politikası (“Politika”), bu web sitesi veya bu Politikaya bir bağlantı veya referans 
içeren tüm web siteleri (“Site(ler)”) için geçerlidir ve çerezlerin ne olduğunu, Siteyi ziyaret 
ettiğinizde ne tür çerezlerin cihazınıza yerleştirildiğini ve bunları nasıl kullandığımızı 
açıklamaktadır. 

Bu Politika, genel olarak, kişisel verilerinizin Wabtec tarafından toplanması, kullanılması ve 
paylaşılmasını ele almaz. Wabtec'in	kişisel	bilgilerinizi	nasıl	kullandığı	hakkında	daha	fazla	bilgi	için,	
lütfen	Gizlilik Politikamıza	bakınız. 

Çerezler nedir? 

Çerezler, web tarayıcınıza veya bilgisayarınızın sabit diskine gönderilen veya bunlar üzerinden 
erişim sağlanan küçük metin dosyalarıdır. Bir çerez, tipik olarak, çerezin oluşturulduğu alanın 
adını (internet konumu), çerezin “kullanım süresini” (yani geçerlilik süresini) ve rastgele 
oluşturulmuş özel bir numara veya benzer bir tanımlayıcı içerir. Bir çerez, ayrıca, kullanıcı 
ayarları, göz atma geçmişi ve hizmetlerimizi kullanırken yürütülen etkinlikler gibi 
bilgisayarınızla ilgili  bilgileri içerebilir. 

Çerezleri neden kullanıyoruz 

Çerezler, deneyiminizi kişiselleştirerek Siteyi ve bununla ilgili deneyiminizi iyileştirmemize, 
kullanım, teknik ve göz atma metriklerini analiz etmemize ve sahtekarlığı tespit edip 
önlememize yardımcı olmaktadır. 

Kullandığımız farklı Çerez türleri 

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezleri 

Birinci taraf çerezleri ve Üçüncü taraf çerezleri farklı çerez türleridir: 

• Birinci taraf çerezleri doğrudan Wabtec tarafından cihazınıza yerleştirilir. Örneğin, Siteyi 
cihazınıza veya dil tercihlerinize uyarlamak ve Site kullanımınızı güvence altına almak için 
birinci taraf çerezleri kullanıyoruz. 



• Üçüncü taraf çerezleri, üçüncü taraf iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımız tarafından 
cihazınıza yerleştirilir. Örneğin, Sitemizdeki ziyaretçi kitlesini analiz etmek için üçüncü taraf 
çerezleri kullanıyoruz. 
Oturum çerezleri ve kalıcı çerezler 

Oturum çerezleri ve Kalıcı çerezler, farklı çerez türleridir. 

• Oturum çerezleri, yalnızca tarayıcınıza yerleştirildikleri andan tarayıcınızı kapattığınız ana kadar 
aktiftir. Oturum çerezlerini, tek bir tarayıcı oturumu sırasındaki Site kullanımınız hakkında daha 
fazla bilgi edinmek ve Sitemizi daha verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmak gibi çeşitli 
amaçlar için kullanıyoruz. 

• Kalıcı çerezlerin kullanım süresi daha uzundur ve web tarayıcınızı kapattığınızda otomatik 
olarak silinmez. Bu tür çerezler öncelikle analitik amaçlar için kullanılır. 
Çerezleri nasıl kullanıyoruz 

Deneyiminizi kişiselleştirmek ve Siteyi ziyaret ettiğinizde sizi tanımak da dahil olmak üzere, Site 
hizmetlerini ve güvenliğini sağlamak ve iyileştirmek için çerez kullanıyoruz. 

Bu amaçlar doğrultusunda, çerezlerden alınan bilgileri, sizinle ilgili elimizde tuttuğumuz diğer 
kişisel verilerle de birleştirebiliriz. Siteyi ziyaret ettiğinizde, cihazınıza çerezler yerleştirilebilir. 
Tüm teknolojiler gibi, çerezler de daha güvenli ve performanslı çerezler ile hızlı bir şekilde 
değiştirilebilir.  Toplanan çerezler hakkında bilgi edinmek için, web sayfasının üst kısmında 
bulunan Çerez başlığında Seçenekler düğmesine tıklayınız ve ardından “Daha fazla bilgi edinin 
ve topladığımız diğer bilgiler hakkında seçim yapın” seçeneğini seçiniz. 

Çerezlere ilişkin tercihleriniz 

Çerezler ile ilgili tercihlerinizi bazı seçenekleri kullanarak yapabilirsiniz. Çerez tercihlerinde 
yaptığınız değişikliklerin, Sitemizin tamamının veya bir kısmının amaçlandığı şekilde 
çalışmasını engelleyebileceğini lütfen unutmayınız. 

Bu Çerez Politikasındaki Araçlar 

Çerez tercihlerinizi, web sitesine girerken, sayfanın üst kısmındaki Çerez Onayı araç başlığını 
seçerek istediğiniz zaman ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu Çerez Politikasında yer alan 
uygun çekilme bağlantılarını seçebilirsiniz. Politikayı kabul etmeniz ancak onayınızı iptal etmek 
istemeniz halinde, web sayfanızın sağ alt kısmındaki “Reklam Tercihleri” bağlantısını seçiniz ve 
ardından “Onayı Geri Al” butonuna tıklayınız. 

Tarayıcı ve cihaz kontrolleri 

Çoğu web tarayıcısı, kullanıcıların çerezleri kontrol etmelerini, reddetmelerini veya 
bilgisayarlarına bir çerez yerleştirildiğinde kullanıcıları uyarmalarını sağlayan ayarlar 
sunmaktadır. Çerezleri yönetme prosedürü her internet tarayıcısı için biraz farklıdır, bu yüzden 
lütfen web tarayıcınızın “Yardım” menüsündeki adımlara bakınız. Çerezler tarayıcıya özgü 
olduğundan, çerez tercihlerinizi kullandığınız tüm web tarayıcılarında yönetmeniz gerekebilir. 



Mobil cihazınızda uygun ayarları etkinleştirerek, cihaz tanımlayıcılarını reddedebilirsiniz. Cihaz 
tanımlayıcılarını yönetme prosedürü her cihaz için biraz farklıdır, bu nedenle lütfen kullandığınız 
cihazla ilgili kullanım kılavuzlarında belirtilen adımlara bakınız. 

Google™ Çerezleri 

Web sitesi trendlerini bildirmek için Site ve hizmetlerini kullanımınızla ilgili bilgi toplamak için 
çerezleri ve diğer veri toplama teknolojilerini kullanan bir Google hizmeti olan Google 
Analytics'i kullanmaktayız. 

www.google.com/settings/ads	adresini ziyaret ederek veya	
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout	adresindeki Google Analytics’i kapsam dışı bırakma 
tarayıcı eklentisini indirerek Google Analytics kullanımını iptal edebilrsiniz. 

Bu Politikaya ilişkin Güncellemeler 

Sitelerimizdeki değişiklikleri yansıtmak veya yasal ve/veya mevzuata ilişkin 
yükümlülüklerimizdeki değişikliklere uymak için zaman zaman bu Çerez Politikasını 
güncelleme hakkını saklı tutarız. Revize edilmiş versiyonu, güncellenen revizyon tarihi ile 
birlikte Sitede paylaşacağız. Söz konusu revizyonların yürürlüğe girmesinden otuz gün sonra 
Sitemizi kullanmaya devam ederek, revizyonları onaylamış, kabul etmiş ve bunlara uyacağınızı 
kabul etmiş sayılırsınız. 

İletişim 

Herhangi bir sorunuz olursa veya Wabtec'in çerez uygulamaları ve bu Politika hakkında bilgi 
almak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçiniz: 

Wabtec Corporation 
Attn: Privacy Officer 
Adres: 1001 Air Brake Avenue 
Wilmerding, PA 15148 - USA 
Telefon: +1 412-825-1000 
E-posta:  

	


