
Çerezler (Cookies) Politikası 

Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri 
dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. 
Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Kullanım 
amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel 
Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Makrobil Bilgisayar İletişim Tanıtım Danışmanlık ve Tic. 
Ltd. Şti. (makrobil.com.tr) kendi internet sitesinde oturum çerezleri, Performans Çerezleri, Reklam ve 
Üçüncü Taraf Çerezleri kullanmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının Makrobil Bilgisayar İletişim Tanıtım 
Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. (makrobil.com.tr)’nin internet sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan 
geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan 
çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. 

Çerez (Cookies) Türleri ve Özellikleri 

Oturum Çerezleri: Bu tür çerezler Makrobil Bilgisayar İletişim Tanıtım Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. 
(makrobil.com.tr) internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. İnternet sitesinin ziyaret 
edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, internet sitesinde 
sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için 
kullanılmaktadır. 

Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda 
geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler 
aracılığıyla, internet sitesinin performansının arttırılması sağlanır. 

Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin hatırlanması 
sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internet 
özellikleri sağlanır. 

Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Makrobil Bilgisayar İletişim Tanıtım Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. 
(makrobil.com.tr) internet sitesinde bazı fonksiyonların kullanımı amacıyla üçüncü taraf tedarikçilerine ait 
çerezleri kullanılır. İnternet sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur. 

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, 
çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. 
Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım 
menüsüne bakılabilir. Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi 
için www.allaboutcookies.org adresinden bilgi alabilirsiniz. 

Çerezleri Etkinleştirmek ve Devre Dışı Bırakmak 

İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri kabul veya reddetme imkanına sahipsiniz. Tarayıcı 
ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi ya da çerezleri nasıl sileceğinizi öğrenmek için lütfen tarayıcınızın 
yönergelerine bakınız. Lütfen çerezler devre dışı bırakıldığında sitenin bazı özelliklerinin mevcut 
olmayacağını ya da bu özelliklerin kullanılamayacağını dikkate alın. Üçüncü şahıs çerezleri engellemek 
hakkında bilgileri aşağıdaki internet sitelerinden öğrenebilirsiniz: 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Google Chrome 

Opera 

Safari 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/en-za/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_US

