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TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 

www.peyzaj.org.tr 

ÇEREZ POLİTİKASI 

İş bu çerez politikamız, gizlilik, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarının bir parçası olarak 
çerezlerin kullanımı ve bunlara ilişkin yapabileceğiniz seçimler hakkında bilgi sağlamak amacıyla 
oluşturulmuştur.  

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası (bundan sonra “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) tarafından 
işletilmekte olan www.peyzaj.org.tr internet sitesi ve uygulamaları ile bu sitelerle sınırlı olmayan sahibi 
olduğu diğer internet sitelerinde (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) reklamları kişiselleştirmek, 
sosyal medya özellikleri sağlamak, trafiği analiz edebilmek ve internet sitelerimizi nasıl kullandığınızı 
anlayabilmek için çerez/çerezler kullanıyor olabiliriz.  

Sitelerde bulunduğunuz süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer 
unsurların tarayıcınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerez ayarlarınızı değiştirmeden Site 
ürünlerini kullanmaya devam edebilirsiniz.  

Çerez nedir?  

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarından 
ibaret olup; kimlik ve başka özel bilgiler içermez. Çerezler, bu tür kişisel bilgiler içermemekle beraber, 
oturum bilgileri ve benzeri veriler anonim olarak saklanarak sizi tekrar tanımak ve benzeri hizmetler için 
kullanılabilir.  

Çerezler hangi amaçlarla kullanılıyor?  

Çerezler, genel olarak size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş hizmet sağlamak ve Site’yi geliştirmemize 
yardımcı olması amacıyla kullanılıyor olup; bu çerezler sayesinde aşağıdaki hedefler 
gerçekleştirilebilmektedir.  

 Site’ye giriş yaptıktan sonra sizi tanımak, 
 PEMOB girişi sağlamak, 
 Sosyal medya özellikleri sağlamak 
 İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak amacıyla sizlere sunulan hizmetleri 

geliştirmek, 
 İnternet sitesini iyileştirmek ve İnternet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak, 
 Ziyaretçiler için daha kişiselleştirilmiş ve daha ilgi çekici bir deneyim sunulabilmek, 
 İlginize yönelik ürün ve hizmet tanıtım çalışması yapabilmek, 
 Oda faaliyetlerimize ilişkin tanıtım yapabilmek 
 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak 
üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülükleri yerine getirilebilmek. 
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Hangi Tür Çerezleri Kullanıyoruz?  

 Oturum Çerezleri    İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade 
eder. 
 Kalıcı Çerezler    Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler 
olup kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir. 
 Zorunlu Çerezler    İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede 
sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburidir. Örneğin, 
tarafımızdan gönderilmemekle birlikte, sitemizde ilginizi çeken haberleri paylaşabilmeniz veya ilgili 
platformdaki hesaplarımıza erişebilmeniz için sosyal medya ağları tarafından cihazınıza gönderilen 
sosyal medya paylaşım çerezleri birer zorunlu çerezdir. 
 İşlevsel ve Analitik Çerezler    Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde 
kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılır 
ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel 
bilgilerinizi içerebilir. Örneğin sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.  

3. Şahıslar hangi tür çerezleri kullanılıyor?  

Veri Sorumlusu çerezlerine ek olarak 3. şahıs (“3. parti” olarak da anılacaktır) tedarikçi ve reklam ağları, 
sosyal medya platformları ile diğer iş ortaklarımız, sizin Site’yi ve diğer internet sitelerini önceki 
ziyaretlerinize dayalı olarak reklam sunmak da dahil olmak üzere size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş 
hizmet sağlanması amacıyla tarayıcınıza çerez yerleştirebilirler. Bu 3. şahıslar ve kullandıkları çerezlere 
ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.  

 Google Analytics  
Kalıcı, oturum ve 3. parti çerez türlerinin kullanılması aracılığıyla site trafiği izlenerek ve 
raporlanarak kullanıcı deneyiminin daha iyi analiz edilmesi sağlanır.  
 
Daha fazla bilgi için: http://www.google.com/policies/privacy/  
 
Bu çerezlerden vazgeçmek için: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

 Doubleclick  
Kalıcı, oturum ve 3. parti çerez türleri kullanılarak çevrimiçi deneyiminizi iyileştirmek için internet 
üzerinde geçirdiğiniz zaman ve alışkanlıklarınız analiz edilerek reklamların ilgi alanlarınıza göre 
gösterilmesi sağlanır.  
 
Daha fazla bilgi için: http://www.google.com/policies/privacy/  
 
Bu çerezlerden vazgeçmek için: https://www.google.com/…tings/u/0/ads/authenticated  

 Facebook  
3. parti çerez türü kullanılarak Site’yi ve izin verilen içeriklerini paylaşmanız ve facebook’a daha 
kolay erişmeniz sağlanır.  
 
Daha fazla bilgi için: https://www.facebook.com/policies/cookies/  

 Twitter  
3. parti çerez türü kullanılarak siteyi ve izin verilen içeriklerini paylaşmanız ve twitter’a daha 
kolay erişmeniz sağlanır.  
 
Daha fazla bilgi için: https://support.twitter.com/…icles/20170528?lang=tr  

 Linkedin  
3. parti çerez türü kullanılarak siteyi ve izin verilen içeriklerini paylaşmanız ve linkedin’e daha 
kolay erişmeniz sağlanır.  
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Daha fazla bilgi için: https://www.linkedin.com/help/linkedin/suggested/5568/onbelleginizi-ve-
cerezleri-temizleme?lang=tr  

 Diğer Reklam Platformları  
Kalıcı, oturum ve 3. parti çerez türleri kullanılarak çevrimiçi deneyiminizi iyileştirmek için internet 
üzerinde geçirdiğiniz zaman ve alışkanlıklarınız analiz ederek reklamların ilgi alanlarınıza göre 
gösterilmesi sağlanır.  
(Yukarıda verilen 3. şahıslara ait linkler aracılığıyla ulaşacağınız içeriklerin güvenilirliğine ilişkin 
Veri Sorumlusununhukuki olarak sorumluluğu bulunmamaktadır.)  

Çerezleri nasıl yönetebilir veya silebilirsiniz?  

Çerezlerin kullanılması Web Sitesi'nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin 
kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm 
özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için 
kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız 
cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden 
çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer 
almaktadır: 

• Internet Explorer 

1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın. 
2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri'ne dokunun veya tıklayın. 
3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için 
Ayarlar'ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya 
tıklayın. 

• Microsoft Edge 

1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar 
bölümüne gelin. 
2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen 
pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin. 
3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz 

• Google Chrome 

1. Bilgisayarınızda Chrome'u açın. 
2. Sağ üstte Diğer Ayarlar'ı tıklayın. 
3. Altta Gelişmiş'i tıklayın. 
4. "Gizlilik ve güvenlik"in altında İçerik ayarları'nı tıklayın. 
5. Çerezler'i tıklayın. 
6. "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi'nin adını arayın. 
7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın 

• Mozilla Firefox 

1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin. 
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 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 
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• Safari 

1. Safari > Tercihler'i seçin. 
2. Gizlilik öğesini tıklayın. 
3. Web Sitesi Verilerini tıklayın. 
4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın. 
Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da 
silebilirsiniz. 

 
Opera  
1.  Tarayıcınızın “tercihler” bölümüne gidin. 
2. “Gelişmiş” bölümünü seçerek. Çerezler bölümünden çerezlerle ilgili düzenleme yapabilirsiniz. 

İşbu çerez politikası ile birlikte çerezler harici kişisel verilerinize ilişkin bilgi almak için www.peyzaj.org.tr 
adresinde yer alan aydınlatma metnini ziyaret edebilirsiniz.   

Çerez politikamız 26.06.2022 tarihinde düzenlenmiş ve güncellenmiştir.  

Ek-Çerezler 

ÇEREZLER  

Çerez Türü  Açıklama  Çerezlerin Kontrolü  

Oturum 
Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin 
sağlanması amacıyla kullanılır. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 

Yük Dengeleme 
Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak 
sunucu yükünü azaltmak için kullanılır. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 

Kullanıcı Kimliği 
Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların 
yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için 
kullanılır. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 

Güvenlik 
Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri 
için kullanılır. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 

Tercih Çerezleri  

Tercih çerezleri, tercihlerinize ilişkin bilgileri toplar ve dil veya diğer yerel ayarlarınızı hatırlamamızı ve 
Sitemizi size uygun şekilde kişiselleştirmemizi sağlar.  

Çerez Türü  Açıklama  Çerezlerin Kontrolü  

Dil 
Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna 
uygun seçenekler sunar. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 

Konum 

Kullanıcının enlem ve boylam bilgileri 
sayesinde yaklaşık adresinin (şehir, ilçe, 
posta kodu) belirlenmesini ve 
kullanıcının bu şekilde otomatik olarak 
kendi ülkesini seçmesini ve o bölgedeki 
perakendeciler ile tanıtım günlerinin 
gösterilmesini sağlar. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 
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Mobil 
Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan 
ziyaret ediyorsa, ana web sitesini 
göstermek için kullanılır. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 

Kaynak Site 
Kaynak site kullanıcının tercihlerinin 
daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 

Son Ziyaret ve 
Hareket 

Kullanıcılara sitemizi son ziyaretlerinden 
itibaren neler değiştiğine ilişkin 
güncellemelerde bulunmak ve 
kullanıcıların tercihlerini daha iyi 
anlamak için kullanılır. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 

Son Zamanlarda 
İzlenen Videolar 

Son zamanlarda izlenen videoların 
izlenme tarihleri ve başlıkları, 
kullanıcının tercihlerinin daha iyi 
anlaşılabilmesi için kaydedilir. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 

Veri Çerezleri 

Kullanıcı tecrübesini arttırmak, erişimi 
hızlandırmak, favoriler gibi önemli 
kullanıcı özelliklerini sağlamak için bazı 
içerikler yerel depolamada kaydedilir. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 

Sayfa Geçmişi 

Sayfa geçmişi çerezleri, kullanıcıların 
hangi sırasıyla hangi siteleri ziyaret 
ettiğini takip etmek için kullanılır. Eğer 
kullanıcı Siteyi ziyaret ettiğinde bir 
hatayla karşılaşırsa, çerez bilgisi hatanın 
raporlanması ve çözümü için log 
dosyasına kaydolur. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 

Sosyal Eklenti Takip Çerezleri 

Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi 
amacıyla izlenmesi için kullanılır. 

Çerez Türü  Açıklama  Çerezlerin Kontrolü  

Facebook 

Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin 
(veya üye olmayan kişilerin) pazar 
analizi ve ürün gelişimi amacıyla 
izlenmesini sağlar. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 

Analitik Çerezler 

Analitik çerezler Site kullanımınız hakkında bilgi toplar ve Siteyi geliştirmemize yardımcı olur. Örneğin, 
bu tip çerezler, Site üzerinde en çok hangi sayfaların ziyaret edildiğini gösterir, Site içinde yaşanılan 
zorlukların kaydedilmesine yardımcı olur ve reklamlarımızın etkili olup olmadığını gösterir. Bu şekilde bir 
kişinin Siteyi nasıl kullandığından ziyade, genel eğilimin hangi yönde olduğunu anlarız. 

Çerez Türü  Açıklama  Çerezlerin Kontrolü  

Google analitikleri 
Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin 
toplanmasını bu şekilde Sitenin 
sunumunun ve kullanımının 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
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geliştirilmesini sağlar. Google, bu 
istatistiklere toplumsal istatistikler ve 
ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, 
kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. 

Fabric 

Bu tür çerezler sitenin işleyişi ile ilgili 
tüm istatistiksel verilerin toplanmasını 
bu şekilde Sitenin sunumunun ve 
kullanımının geliştirilmesini sağlar. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 

Pazarlama Çerezleri 

Reklam çerezleri pazarlama amaçları ile kullanılır. 

Çerez Türü  Açıklama  Çerezlerin Kontrolü  

Reklam 
Davranışsal ve hedef odaklı reklamların 
ulaştırılması. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret  

Pazar Analizi Pazar analizi yürütülmesi Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 

Kampanya/ 
Promosyon 

Kampanyaların etkisinin hesaplanması Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 

Dolandırıcılık Tespiti Tıklama hilelerinin tespit edilmesi Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 

 


