
ÇEREZ POLİTİKASI

Bu politika kapsamında “Çerez” kavramı, çerez ve benzer amaca hizmet eden ürünleri ifade etmektedir.

Çerez Nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu 
bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması, daha verimli çalışması veya web sitesinin 
sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org  ve 
http://www.allaboutcookies.org  adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Ne için kullanılır?

Çerezler bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda sizi tanımlayan bilgileri ve siteyi kullanırken 
yaptığınız hareketleri, kullanım alışkanlıklarınızı toplamak, tutmak ve devamında internet sitemizi 
iyileştirmek ve size özel kişiselleştirmek için kullanılır. 
Biz de Önem Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak https://www.onemgida.com.tr internet sayfasında, site 
içeriği ile nasıl etkileşime geçtiğinizi tespit etmek ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çeşitli 
çerezler kullanmaktayız. 
Web sitemizde kullanılan çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Çerez Tablomuzu 
inceleyebilirsiniz. 

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler

Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret A.Ş.’ ye ait 
https://www.onemgida.com.tr internet sayfasında hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezler 
kullanılmaktadır.
Birinci taraf çerezler, şirketimiz tarafından https://www.onemgida.com.tr domainine yerleştirilmiş ve 
sadece Önem Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından okunabilen; kullancının dil, lokasyon tercihi gibi temel 
site fonksiyonlarının yerine getirilmesi sürecinde kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amacıyla 
kullanılan çerezlerdir.  
Üçüncü taraf çerezler, Önem Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin iş ortakları veya servis sağlayıcılar gibi üçüncü 
kişilere ait ve üçüncü kişiler tarafından yürütülen çerezlerdir. 

Websitemizde Kullanılan Çerezler

Otantikasyon Çerezleri: Ziyaretçilerimizin her sayfada şifrelerini yeniden girmemeleri için kullanılan 
çerezlerdir.  Sosyal Medya connect girişlerinde de benzer çerezler kullanılmaktadır.

Analitik Çerezler: Ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini 
belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Örneğin: Sitemizin kaç kere açıldığı, sitemizin hangi saatlerde 
kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu)

Teknik Çerezler: İnternet sitesinin düzgün çalışmasının takibi amacıyla kullanılan çerezlerdir.
Kişiselleştirme Çerezleri: Kullanıcı davranış ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş içerik ve deneyim 
sunmak amacıyla kullanılan çerezlerdir. 

Kişiselleştirme Çerezleri: Kullanıcı davranış ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş içerik ve deneyim 
sunmak amacıyla kullanılan çerezlerdir. 

Çerezleri Nasıl Engelleyebilirim?

Çerezleri yönetmek için tarayıcınıza bağlı olarak aşağıdaki yöntemleri de tercih edebilirsiniz:

Microsoft Edge:

 • Tarayıcınızın sağ üst köşedeki menüsünden Ayarlar ve diğer seçenekler > Ayarlar  > 
Tanımlama Bilgileri ve Site izinleri  menüsünü seçin
 • Engelle > Ekle adımından çerezleri engellemek istediğiniz siteye ait URL yi 
ekleyebilirsiniz. 

Internet Explorer:

 • Tarayıcınızı açarak Araçlar > İnternet Seçenekleri ne tıklayın.
 • Gizlilik > Gelişmiş sekmesine tıklayın.
 • Birinci taraf ile üçüncü taraf tanımlama bilgilerini 
Kabul Et: Çerezleri Kabul Et,
Önle: Çerezleri Engelle
Sor: Ziyaret edilen sayfaya ait çerezler için yönetimi her seferinde sor seçeneklerinden birini seçerek 
Tamam’a tıklayınız.

Chrome: 

 • Tarayıcınızın sağ üst köşedeki menüsünden Diğer   Ayarlar'ı tıklayın.
 • "Gizlilik ve güvenlik" bölümünün altında Çerezler ve diğer site verileri'ni tıklayın.
 • Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi'nin adını arayın.
 • Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın

Safari:

 • Tarayıcınızın sağ üst köşedeki menüsünden Ayarlar > Safari ye tıklayın
 • Tüm Çerezleri Engelle ye tıklayın. 
 
Diğer tarayıcılar:

İlgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilir veya www.youronlinechoices.eu/tr/   
adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz. 
Anlık olarak kaç sayıda çerez ile takip edildiğinizi görüntülemek için Ghostery uygulamasını veya 
doğrudan tarayıcıyı olarak Brave kullanabilirsiniz.
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Google Analytics

Otantikasyon Çerezleri

Analitik Çerezler

Teknik Çerezler

Kişiselleştirme Çerezleri

Üyelerimizin her sayfada şifrelerini yeniden 
girmemeleri için kullanılan çerezlerdir.

İnternet sitesinin düzgün çalışmasının 
takibi amacıyla kullanılan çerezlerdir.

Kullanıcı davranış ve tercihlerine göre 
kişiselleştirilmiş içerik ve deneyim sunmak 

amacıyla kullanılan çerezlerdir.

Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin 
Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz 

etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini 
kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz 

dahil) Google'a aktarılarak Google 
tarafından ABD'deki sunucularda 

saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web 
Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, 

Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek 
ve Web Sitesi faaliyeti ve internet 
kullanımıyla ilgili başka hizmetler 

sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP 
adresinizi Google tarafından depolanan 

diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google 
Analytics kullanımı hakkında daha fazla 

bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu 
adresi ziyaret edebilirsiniz: 

http://www.google.co.uk/intl/en/analytics
/privacyoverview.html.

Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım 
alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama 
istatistiklerini belirlemek için kullanılan 
çerezlerdir. (Örneğin: Sitemizin kaç kere 

açıldığı, sitemizin hangi saatlerde 
kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok 
kullanılan bölümlerin neler olduğu)

ÇEREZİN KULLANIM AMACIÇEREZ TÜRÜ 

ÇEREZ TABLOSU:


