ÇEREZ POLİTİKASI
Sitemizin (rota.gen.tr) düzgün çalışmasını sağlamak, ziyaretçi ve müşterilere en alakalı hizmetleri
sunmak amacıyla birtakım çerezler kullanmaktayız.
İşbu Çerez Politikası, size çerezler ve çerezlerin nasıl kontrol edileceği hakkında bilgi vermek amacıyla
hazırlanmıştır.

Çerez Nedir?
Çerezler, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza ya da mobil cihazınıza kaydedilen küçük
metin dosyalarıdır. Bu metin dosyaları ile web işaretçileri, pikseller veya etiketler gibi diğer takipçiler
de işbu Çerez Politikası kapsamında çerez olarak kabul edilecektir.

Çerez Kullanım Amacı Nedir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sitemizin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak;
Ziyaretçilerimiz için daha iyi bir deneyim sunmak;
Sitemizin performansını artırmak ve internet sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek;
Kullanıcılar (kullanıcı cihazları ve tarayıcı önbellekleri üzerinden) ve site kullanımı hakkında
bilgi toplamak;
Sitemizi daha fonksiyonel hale getirmek;
Kullanıcı davranışlarınızı analiz etmek ve sitemiz üzerindeki genel kullanıcı eğilimini tespit
etmek;
Ziyaret edilen her sayfanın görüntülenme sayısı dikkate alınarak bir değer belirlemek;
Reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi geliştirmek;
Mevcut ve potansiyel kullanıcılarımızın sitemize eklenen içerikleri sosyal medya ağlarında
paylaşmasına imkan vermek.

Kullanılan Çerez Türleri
Gerekli Çerezler
Bu tür çerezler, internet sitemizin güvenli bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların internet sitemiz
üzerinde hareket edebilmesi ve sağlanan hizmetlerden ve özelliklerden faydalanabilmesi için
kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, internet sitemizin çalışabilmesi için gereklidir ve
kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılamazlar.

Tercih ve İşlevsellik Çerezleri
Tercih çerezleri, kullanıcıların tercihlerine ilişkin bilgileri toplar ve dil veya kullanıcıların diğer yerel
ayarlarını hatırlamamızı ve sitemizi kullanıcılara uygun şekilde kişiselleştirmemizi sağlar.

Analitik Çerezler
Analitik çerezler, kullanıcıların internet sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlar. Bu çerezler,
toplu bir şekilde bilgi toplayarak sitemizin nasıl kullanıldığına dair bize fikir vermekte ve internet
sitemizi geliştirmemize yardımcı olmaktadır.

Reklam Çerezleri
Reklam/pazarlama çerezleri reklam ve pazarlama amaçları ile kullanılmaktadır. Bu çerezler,
kullanıcıların tarayıcılarını ve cihazlarını tanımlayarak çalışırlar. Bu çerezleri, kullanıcıların ilgi
alanlarının profillerini oluşturmak ve kullanıcılara diğer internet sitelerinde ürünümüzle alakalı
reklamlar göstermek amacıyla kullanabilmekteyiz. Kullanıcılar, bu çerezlere izin vermedikleri takdirde,
kullanıcılara hedefli reklamlar gösterilemeyecektir.

Çerezleri Devre Dışı Bırakma
Çerez tercihlerinizi, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek isteğinize göre uyarlayabilirsiniz. Tarayıcınızın
sunmuş olduğu imkanlara göre, çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir, çerez kullanılmadan önce
uyarı alabilir veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakabilir ya da silebilirsiniz. Çerezlerle alakalı
tercihlerin, sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz (tarayıcı ayarları) özelinde ayrı olarak silinmesi
gerekmektedir. Çerezleri nasıl etkinleştireceğiniz, devre dışı bırakacağınız ya da kaldıracağınıza ilişkin
bilgiler, internet tarayıcı sağlayıcısının sitesindeki ‘‘Yardım’’ ekranında yer almaktadır.

İletişime Geçin
Rota.gen.tr, Çerez Politikası’nın hükümlerini dilediği zaman değiştirebilecektir. Çerez Politikasında
yaptığımız değişikliklerden veya güncellemelerden haberdar olabilmek için aralıklı olarak bu sayfayı
kontrol edebilirsiniz.
Çerez Politikası veya internet sitemizdeki çerez kullanımı hakkında soru, görüş ve önerileriniz için
bizimle iletisim@rota.gen.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

