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ÇEREZ POLİTİKASI 
 

OBA Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu Çerez Politikası ile 
siz sevgili ziyaretçilerimizi, web sitemizde hangi çerezleri, hangi amaçla kullandığımız ve çerez 
ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konularında kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz. 

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler vasıtasıyla, ne tür kişisel verilerinizin hangi 
amaçla toplandığı ve nasıl işlendiği hakkında, kısaca bilgi sahibi olmak için lütfen bu Çerez 
Politikasını okuyunuz.  

Çerezler, kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde kullanabilmeleri adına, 
cihazlarına kaydedilen küçük dosyalardır. Çerezler vasıtasıyla kullanıcıların bilgilerinin 
işleniyor olması sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, 
kullanıcıların bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması gerekmektedir. 

OBA Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. olarak siz sevgili ziyaretçilerimizin, web sitemizden en 
verimli şekilde yararlanabilmelerini ve ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyimlerinin 
geliştirilebilmesini sağlamak adına, çeşitli çerezler kullanmaktayız. 

OBA Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. olarak çerezlerimizi sınıflandırdığımızda 4 farklı çerez 
politikası kullandığımızı bilmenizi isteriz.  

 

1. ZORUNLU ÇEREZLER 

Web sitemize ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitemizin kullanılabilir hale 
gelmesini sağlayan çerezdir.  
Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmayacaktır. 

 

2. PERFORMANS ÇEREZLERİ 

Web sitesi ziyaretçilerimizin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan 
ve bu sayede sitemizin performansının geliştirilmesine olanak sağlayan çerezdir. 

 

 

 

tel:0264
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3. FONKSİYONEL ÇEREZLER 

Web sitesi kullanıcılarımızın geçmiş kullanımlarından yola çıkılarak gelecekteki 
ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlayan ve bu sayede web sitemizin 
kullanıcılarına dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak 
sağlayan çerezlerdir. 

 

4. REKLAM ÇEREZLERİ 

Web sitesi ziyaretçilerimizin davranışlarını izlemek için kullanılan çerezdir. Bu çerezin 
amaçları, ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların 
gösterilmesine yardımcı olmaktır. 

 

Bu çerezler ile ‘’Kimlik (isim, soy isim vb.) ,  iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, 
konum vb.) bilgileriniz çerezler (cookies) vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan 
yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, 
teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak 
ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesi süresince, meşru 
menfaat işleme şartına dayanılarak kişisel verilerinizin işleneceğini bilmenizi isteriz. 

 

OBA Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. olarak, şüpheli eylemlerin tespiti yoluyla güvenliğin 
sağlanması, siz kullanıcılarımızın tercihleri doğrultusunda işlevsellik ve performansın 
arttırılması, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile bu 
hizmetlere ulaşmanızın kolaylaştırılması, sözleşme ve hukuki sorumlulukların yerine 
getirilmesi amacıyla çerezler kullanmaktayız.  
 

 
Kullanıcılarımızın daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcılarla buluşabilmesi amacıyla 
reklam çerezleri ve üçüncü taraflar ile bilgi paylaşımının da olması söz konusudur. 

 

 

 

tel:0264
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5. ÇEREZLERİ KONTROL ETME VE SİLME  

 

            • Internet Explorer 

1. Bilgisayarınızın masaüstünü açın ve görev çubuğunda "Internet Explorer" simgesine dokunun 
veya tıklayın. 

2. "Araçlar" düğmesine, sonrasında da "İnternet seçenekleri" kısmına tıklayın. 
3. "Gizlilik" sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek 

için ayarların altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve "Tamam" düğmesine 
tıklayın. 

 

          • Microsoft Edge 

1. "Microsoft Edge" tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve 
"Ayarlar" bölümüne gelin. 

2. Karşınıza gelen yeni pencerede "Temizlenecek Öğeleri Seç" dedikten sonra, karşınıza gelen 
pencereden temizlemek istediğiniz çerezleri seçin. 

3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğiniz çerezleri seçerek temizleme işlemine 
başlayabilirsiniz. 

 

             • Google Chrome 

1. Bilgisayarınızda Google Chrome'u açın. 
2. Sağ üstte "Diğer Ayarlar" kısmına tıklayın. 
3. Altta bulunan "Gelişmiş" kısmına tıklayın. 
4. "Gizlilik ve Güvenlik" kısmının altında olan "İçerik Ayarları" kısmına tıklayın. 
5. Sonrasında "Çerezler" seçeneğine tıklayın. 
6. "Tüm çerezler ve Site Verileri" kısmının altında giriş yapmış olduğunuz web sitesinin adını 

arayın. 
7. Sitenin sağındaki "Kaldır" simgesini tıklayın. 

 

 

 

tel:0264
https://www.google.com/intl/tr_tr/chrome/
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• Mozilla Firefox 

1. "Firefox" tarayıcınızdan "Menü" düğmesine tıklayın ve "Seçenekler" kısmına gelin. 
2. "Gizlilik ve Güvenlik" panelini seçin ve "Geçmiş" bölümüne gidin. 
3. Firefox ayarını, "geçmiş için özel ayarları kullansın" olarak değiştirin. 
4. "Çerezleri Göster" düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir. 
5. Arama alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla web sitesiyle 

eşleşen çerezler görüntülenecektir. 
6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip "Seçilenleri Sil" düğmesine tıklayın. 
7. "Kapat" düğmesine tıklayarak çerezler penceresini kapatın. Sonra da "about:preferences" 

sayfasını kapatın. 

 

 • Safari 

1. "Safari" tarayıcısına girin ve "Tercihler" kısmına gelin. 
2. "Gizlilik" öğesini tıklayın. 
3. "Web Sitesi Verilerini" tıklayın. 
4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra "Sil veya Tümünü Sil" seçeneğine tıklayın. 

Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar                     
aracılığıyla da silebilirsiniz. 

 
Tüm bu açıklamalardan sonra, hangi çerezlerin kullanılacağı konusu, tamamen siz 
kullanıcılarımızın özgür iradesine bırakılmıştır. Çerez tercihlerinizi, tarayıcınızın ayarlarından 
silerek ya da engelleyerek, OBA Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. web sitesine adım attığınız anda 
yönetebilir ya da gelecekte, istediğiniz zaman bu ayarları değiştirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi 
için KVKK bölümüne göz atabilir ya da bizlerle info@obamakarna.com.tr e-mail adresimiz 
üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

 
 

ALPASLAN ÖZGÜÇLÜ 

GENEL MÜDÜR 
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mailto:info@obamakarna.com.tr

