YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DERNEĞİ ÇEREZ POLİTİKASI
Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği, (“YÜD”) www.yud.org.tr uzantılı web sitesi (“Web Sitesi”)
yönetimi bakımından veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Bu Çerez Politikası, Web
Sitesinde kullanılmakta olan çerezler hakkında ziyaretçilere bilgi vermek ve ziyaretçileri
aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.
Çerezler
Çerez ve benzeri teknolojiler (“çerez”) web sitesinin düzgün bir şekilde çalışması,
geliştirilmesi ve optimize edilmesi, kullanıcı deneyiminde gerekli iyileştirmelerin yapılması,
ziyaretçilerin ilgi alanına göre geliştirilen içerik ve reklamların gösterilmesi ve web sitesindeki
yoğunluğu ölçmek amacıyla telefon, bilgisayar ve tablet gibi akıllı cihazlara yerleştirilen
tanımlama bilgileridir. Çerezler sunucunun ziyaretçiyi tanımasına olanak sağlar ve ziyaret eden
kişiyi tanımlayan bazı kişisel bilgiler içerebilir.
Web Sitesinin sağlıklı ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak, ziyaretçilerin Web Sitesinde
gezinmesini ve Web Sitesinin tüm özelliklerinden faydalanmasını sağlamak ve Web Sitesinin
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için çerez kullanılmaktadır. Web Sitesinde kullanılan çerezler
ile toplanan veriler tarafımızca ziyaretçilerin kimliğini belirlemek amacıyla
kullanılmamaktadır.
Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?
Web Sitesi’nde yalnızca zorunlu ve işlevsel çerezler kullanılmaktadır. Zorunlu ve işlevsel
çerezlerin kullanımı Web Sitesi’nin en doğru ve sağlıklı şekilde çalışabilmesi için gereklidir.
Bu çerezler, kullanıcıların Web Sitelerinin tüm özelliklerinden faydalanarak rahatlıkla
gezinebilmelerini amaçlar. Bir oturum içinde farklı sayfalarda gezinilmesi durumunda, tekrar
Web Sitesi ziyaret edildiğinde yapılan tercihler gibi veriler bu çerezler sayesinde hatırlanarak
ziyaretçinin siteyi kaldığı yerden kullanmaya devam edebilmesi sağlanabilmektedir.
Çerez
İşlevi
İşlevsel

Çerez İsmi
pll_language

Çerez
Sağlayıcı
Polylang

Çerez Amacı

Saklama
Süresi

Wordpress destekli websiteleri 1 yıl
için Polylang tarafından
sağlanan eklenti, son ziyaret
edilen sayfadaki dil kodlarını
saklamaktadır.

Çerez Tercihleri
Ziyaretçiler, Web Sitesi’ni ziyaret ederek, çerezlerin bu Politika’ya ve ilgili mevzuata uygun
olarak kullanılmasına ve üçüncü taraf çerezlerinin yurt içi ve yurt dışındaki ilgili çerez
sağlayıcılarıyla paylaşılmasına onay vermiş olurlar. Bununla birlikte, ziyaretçiler Web
Sitesinde kullanılan çerezleri kabul etmeme imkanına sahiptir. Ancak zorunlu veya işlevsel
çerezlerinin reddedilmesi halinde kullanıcı deneyimi olumsuz olarak etkilenebilir, ziyaretçi
Web Sitesi’nin tüm işlevlerine erişilemeyebilir, erişimde bazı kısıtlamalar olabilir veya Web
Sitesi gerektiği gibi çalışmayabilir.

Ziyaretçiler çerez onay ve ret tercihlerini, kullanmakta oldukları internet tarayıcısının ayarlar
menüsünden gerçekleştirebilir. Geçmişte kaydedilmiş olan çerezler de ilgili tarayıcı üzerinden
silinebilir. Tarayıcınızın ilgili ayarlar bölümüne ulaşmakta zorluk çekerseniz, aşağıda yer alan
linkleri veya tarayıcınızdaki "Yardım/Help" menüsünü kullanarak çerez ayarları menüsüne
ulaşabilirsiniz.
Google
Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr

Internet https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manageExplorer cookies#ie=ie-11
Mozilla
Firefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20a%C3%A7%C4%B1p%20kapatma

Yandex

https://yandex.com.tr/support/common/browsers-settings/browsers-cookies.html

Daha fazla bilgi için: www.AboutCookies.org
Güvenlik
Ziyaretçilerin Web Sitesi’ne en güvenli şekilde ulaşabilmesi ve kişisel bilgilerinin korunması
amacıyla mevcut teknolojinin mümkün kıldığı gerekli güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Aynı
zamanda, ziyaretçilerin kullanımına onay verdiği verilerin bozulmadan ve yalnızca kullanım
amacının gerektirdiği süre zarfında kullanılması için gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Bununla birlikte, ziyaretçilerin kullandığı cihaz veya yazılımlar ile sosyal mühendislik riskleri
gibi internet üzerinden yapılan aktivitelerin kendi doğasında olan risklere karşı ziyaretçinin
tedbir alması gerekmektedir.

