
Çerez Aydınlatma Metni 

1. Giriş 

Web sitemiz,  https://panora.com.tr/ (Bundan böyle “site”olarak anılacaktır.) 
çerezleri ve diğer benzer teknolojileri (Bundan böyle “çerezler” olarak anılacaktır) 
kullanmaktadır.  Çerezler, etkileşimde olduğumuz üçüncü taraflardan da gelebilir.  

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan 
çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel 
verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri 
kullandığımız ve çerezleri nasıl yönetebileceğiniz ile ilgili 6698 Sayılı Kişisel 
Verilerin korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında detaylı bilgi vermektir. 

2. Çerez Nedir? 

Çerez, bu web sitesinin sayfalarıyla birlikte gönderilen ve tarayıcınız 
tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsünde veya başka bir cihazda saklanan 
küçük, basit bir dosyadır. Burada saklanan bilgiler bir sonraki ziyaret sırasında 
sunucularımıza veya ilgili üçüncü tarafların sunucularına iletilebilir. 

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, 
kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme 
olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet 
sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında 
kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini 
belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman 
değiştirebilmektedirler.  

3. Açık Rıza 

Web sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde, size çerezler hakkında bir açıklama 
içeren pencere göstereceğiz. “Çerez Aydınlatma Metni” Düğmesini tıkladığınızda, 
burada açıklandığı gibi, açılır pencerede seçtiğiniz çerezlerin ve eklentilerin 
kategorilerini inceleyebilirsiniz. Çerez kullanımını tarayıcınız üzerinden devre dışı 
bırakabilirsiniz, ancak web sitemizin çalışması için gerekli zorunlu çerezler 
etkili olmaya devam edecektir. Eğer bunu da istemiyorsanız siteyi ziyareti 
sonlandırmalısınız.  

Çerezler ile toplanan verileriniz 3. parti bir kısım çerez sunucularının yurt 
dışında olması nedeniyle yurt dışına aktarılmaktadır. Eğer bunu istemiyorsanız ilgili 
çerezlere açık rıza vermeyebilirsiniz. 

 

 



 

4. Çerez Çeşitleri  

4.1. Kullanım Süresine Göre Çerez Çeşitleri: 

İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı 
çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması 
amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de 
silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve 
belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.  

4.1. Birinci Taraf (İlk Parti) ve Üçüncü Taraf (Üçüncü 
Parti)Çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması 
durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre 
değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının 
ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda 
gösterilen internet adresi (ornek.com. tr) tarafından 
yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği 
etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. 
Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım 
amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:  

4.1.1. Kesinlikle Gerekli/Zorunlu Çerezler: Bu çerezler 
internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. 
Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum 
süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, 
zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) Söz 
konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu 
hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin 
hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak 
kullanılmaktadırlar. Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir 
bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve 
gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki 
ziyaretçileri sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine 
getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler 
aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci 
maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin 
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 
olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine 
zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında 
işlenmektedir. 



ÇEREZ ADI SAHİBİ SAKLAMA 
SÜRESİ 

KATEGORİ TOPLANAN 
VERİ 

KATEGORİLERİ 

__utma   Zorunlu Çerez Kullanıcıları ve 
oturumları ayırt 
etmek için 
kullanılır. Çerez,  

javascript 
kitaplığı 
çalıştırıldığında 
ve mevcut 
__utma çerezi  
olmadığında 
oluşturulur. 
Google 
Analytics'e her 
veri  

gönderildiğind
e çerez 
güncellenir 

session   Zorunlu Çerez Kullanıcı Web 
tarayıcısını 
kapattığında 
silinen bir 
tanımlama 
bilgisi. Oturum 
tanımlama 
bilgisi geçici 
bellekte 
saklanır ve 
tarayıcı 
kapatıldıktan 
sonra 
saklanmaz. 
Oturum 
çerezleri, 
kullanıcıdan 
bilgi toplamaz 



 

4.2. Reklam/Pazarlama/Hedefleme Çerezleri Bu çerezler internet 
sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup 
üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi 
alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar 
göstermek üzere kullanılmaktadır. Reklam, Pazarlama ve Hedefleme 
çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin 
çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla 
kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, 
Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık 
rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.  

ÇEREZ ADI SAHİBİ SAKLAMA 
SÜRESİ 

KATEGORİ TOPLANAN 
VERİ 

KATEGORİLERİ 
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  Reklam/Pazar
lama/Hedefle
me Çerezleri  

Ziyaretçinin 
göz atma 
alışkanlıklarını, 
akışını, 
kaynağını  

ve diğer 
bilgileri analiz 
etmek için 
kullanılır. 

 

 

4.3. İşlevsel Çerezler: Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel 
kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak 
üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını 
sağlamak) kullanılmaktadır. İşlevsel çerezler, örneğin dil, saat dilimi, 
geliştirilmiş içerik gibi web sitedeki ziyaretçi bilgilerinin hatırlanması 
amacıyla kullanılır.Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve 
Hukuki Sebepler Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi 
toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik 
tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması 
ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 
Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci 
maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması 
suretiyle işlenmektedir.  



ÇEREZ ADI SAHİBİ SAKLAMA 
SÜRESİ 

KATEGORİ TOPLANAN 
VERİ 

KATEGORİLERİ 

1P_JAR   İşlevsel 
Çerezler 

Google 
tarafından 
belirlenmiştir. 
Bu grup, 
tercihlerinizi ve 
web sitesi 
istatistikleri 
gibi diğer 
bilgileri 
hatırlamak ve 
dönüşüm 
oranlarını 
izlemek için 
benzersiz bir 
kimlik belirler. 
Google'ın 
politikaları 
https://policies.
google.com/tec
hnologies/type
s  adresinde 
görüntülenebili
r 

_ga   İşlevsel 
Çerezler 

Kullanıcıları 
ayırt etmek için 
kullanılır. 

_gid   İşlevsel 
Çerezler 

Kullanıcıları 
ayırt etmek için 
kullanılır. 

eu-law   İşlevsel 
Çerezler 

KVKK 
onaylarının 
toplandığı 
çerezdir. 



 

5. Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları  

İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin 
tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize 
göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. 
Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı 
ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan 
tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla 
erişebilirsiniz:   

Adob
e Analytics 

https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 

Googl
e Adwords 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr 

Googl
e Analytics 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Googl
e Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr 

Intern
et Explorer 

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies 

MozillaF
irefox 

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-
bilgisayarinizda-depoladi?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Cookies 

Opera 
https://help.opera.com/en/latest/web-

preferences/#cookies 

Safari https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac 

6. Haklarınız 

Veri Sorumlusu tarafından verilerinizin işlendiği ölçüde kişisel verileriniz 
bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz: 

6.1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini 
öğrenme; 

6.2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak 
bilgi talep etme; 

6.3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme; 



6.4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü 
kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; 

6.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde 
bunların düzeltilmesini isteme; 

6.6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin 
ortadan kalkması veya Platform’un söz konusu verileri işleyebilmek 
için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde 
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; 

6.7. Platform’dan, yine Platform tarafından yetkilendirilen ve 
kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki 
haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; 

6.8. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi 
sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme 

6.9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi 
sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini 
isteme. 

7. Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını 
düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Kanunun 11 inci 
maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya 
kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya 
da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri 
sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini 
kullanmak suretiyle  Veri sorumlusuna iletebilirsiniz. 

8. Veri Sorumlusu Bilgileri 

 Başvuru Yöntemi Başvuru Adresi Başvuru 
Gönderilirken Yer 

Verilmesi 
Gereken Bilgiler 

Yazılı Başvuru Islak İmzalı 
Şahsen Başvuru 
veya Noter 
Vasıtası İle 
Başvuru 

Oran Mahallesi, 
Kudüs Caddesi, 
No:3/317, 
Çankaya/Ankara 

Zarfın/tebligatın 
üzerine “Kişisel 
Verilerin 
Korunması 
Kanunu 
Kapsamında Bilgi 
Talebi” 
yazılacaktır. 

Kayıtlı Elektronik 
Posta (KEP) 
Adresi İle 

Kayıtlı Elektronik 
Posta (KEP) Adresi 
İle Başvuru 

panora@hs02.kep.
tr 

E-posta’nın konu 
kısmına “Kişisel 
Verilerin 



Başvuru Korunması 
Kanunu Bilgi 
Talebi” 
yazılacaktır. 

Sistemimizde 
Kayıtlı Olan 
Elektronik Posta 
Adresi İle 
Başvuru 

Şirket Sisteminde 
Kayıtlı Bulunan 
Elektronik Posta 
Adresiniz 
Kullanılmak Sureti 
İle Başvuru 

info@panora.com.
tr 

E-posta’nın konu 
kısmına “Kişisel 
Verilerin 
Korunması 
Kanunu Bilgi 
Talebi” 
yazılacaktır. 

 

Ticari Unvan : Panora İşletmecilik ve Ticaret Anonim Şirketi 

Adres   : Oran Mahallesi, Kudüs Caddesi, No:3/317, Çankaya/Ankara  

Mersis No  : 0721037161900018 

Telefon No  : +90 (312) 490 42 50 

Faks No  : +90 (312) 490 42 60 

Mail Adresi  : info@panora.com.tr 

KEP Adresi  : panora@hs02.kep.tr 


