Yeni Elektronik Site Sitemleri Ltd. Aydınlatma Metni
Yeni Elektronik Site Sistemleri Bilgi Teknolojileri ve Dan. Ltd. Şti. (“YESS” veya “Şirket”) olarak
https://www.yess.com.tr/ İnternet sitesinden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve ziyaretçi
deneyiminizi geliştirebilmek adına çerez (“cookie”) kullanıyoruz. Veri sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında aydınlatma
yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işbu metin ile sitemizde kullandığımız çerezler hakkında
sizi detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
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 dışındaki kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini
belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman
değiştirebilmektedirler.

Çerez nedir?
Çerezler, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda ziyaret ettiğiniz İnternet sitesi tarafından tarayıcınıza
gönderilen metin parçalarıdır. Ziyaretinizle ilgili bilgilerin; mesela, tercih ettiğiniz dilin veya
uğradığınız sayfaların hatırlanmasına yardımcı olan çerezler aynı zamanda size özel bir deneyim
sunmak, İnternet sitesi üzerinden sunulan hizmetleri geliştirmek ve dolayısıyla deneyiminizi
iyileştirmek için kullanılır.
Ziyaretçinin tarayıcısı (Google Chrome, Internet Explorer, vb.), sadece mevcut oturum sırasında elde
edilen çerezleri, kullanabileceği minimum hafıza alanını kaplayacak şekilde ve ziyaretçinin
bilgisayarını tehlikeye sokmadan sabit disk üzerine kaydeder. Dolayısıyla, çerezler bir İnternet
sitesinin daha kullanışlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını amaçlar.
Bununla birlikte; çerezler bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan herhangi bir bilgiyi
toplayamaz.

YESS Tarafından Kullanılan Çerezler
İnternet sitesinde kullanılan çerezler ziyaretçinin kullanım amacına yönelik olarak; Zorunlu/Teknik,
Analitik/Performans, İşlevsel/Fonksiyonel, Hedefleme/Reklam çerezleridir.
Çerezler hiçbir spesifik kişisel bilgi içermezler ve çerezlerin çoğu tarayıcı oturumunun sona ermesi ile
sabit diskten silinirler. Oturum çerezleri olarak adlandırılanlar bu çerezler, kullanıcı gezinirken veri
toplar.

SİTEMİZDE HANGİ ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?
• Zorunlu/Teknik Çerezler: Ziyaretçinin bir sayfanın güvenli alanlarına erişimi gibi sitenin özel
bölümlerinde gezinebilmesini ve bunları kullanabilmesini sağlamak için zorunlu/teknik çerezler
kullanılmaktadır. Bu çerezler sitenin düzgün bir şekilde çalışmasını hedeflemektedir. Örneğin,

İnternet sitesinin menüsünde yer alan sayfalar arasındaki geçişi sağlayabilmek bu çerezlerin kullanımı
ile mümkündür.
• Analitik/Performans Çerezleri: Ziyaretçinin İnternet sitesinde tercih ettiği dil, siteyi kullanım sıklığı
ve şekli gibi bilgileri ve ziyaretçilerin İnternet sitesine nasıl erişim sağladığı konusunda bilgi toplar.
Analitik/Performans çerezlerinin amacı İnternet sitesini daha kullanışlı bir hale getirmek ve
ziyaretçilerin genel eğilimini tespit etmektir. Bununla birlikte bu çerezler ziyaretçilerin kimliğini tespit
etmeyi sağlayabilecek verileri içermezler. Örneğin, bu çerezler İnternet sitesinde anasayfa dışındaki
belirli sayfalarda ziyaretçilerin ortalama kaç dakika kaldığına yönelik bilgi toplayabilir.
• Hedefleme/Reklam Çerezleri: Hedefleme/Reklam çerezleri, bir uygulama/web sitesine kullanım
ziyareti sırasında üçüncü bir şahıs tarafından yüklenen çerezlerdir. Ziyaretçilere sunulan reklamların
etkinliğinin ölçülmesi ve kaç kere izlendiğinin hesaplanmasını sağlarlar.

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,
KVKK’nın 5. maddesinin 2 fıkrasının (c) bendi “Bir 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 işlemesinin zorunlu olması” kapsamında
işlenmektedir.
Analitik/Performans Çerezleri, Bu çerezler, İnternet sitemizin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta
olup tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru
anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için de
kullanılmaktadırlar. Bu tanımlama bilgilerinin topladığı tüm bilgiler derlenirler. Bu tanımlama
bilgilerine izin vermezseniz sitemizi ne zaman ziyaret ettiğiniz bilgisini edinemeyiz. Bu çerezler
aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. Maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık
rızanın alınması suretiyle işlenmektedir.
Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması
ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel
verileriniz, KVKK’nın 5. Maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanın alınması suretiyle
işlenmektedir.

Genel olarak kullandığımız çerezler;








Ziyaretçileri daha iyi anlamamızı sağlayarak hizmet performansını arttırır.
Portal’ın ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir
araya getirmemize ve genel eğilimi anlayarak bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize
yardımcı olur.
Ziyaret ettiğiniz sitenin çalışmasını ve gerekli hizmetleri sunmasını sağlar.
Sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak amacıyla kullanılır.
Ziyaretçinin site içinde yaptığı seçimleri kaydederek site ziyaretçilerine kullanım kolaylığı
sağlar.
Reklam etkinliğinin ölçülmesi ve ziyaretçilere ilgi alanları ile uyumlu olarak reklam
sunulmasını sağlar.

Kullandığımız çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Hiçbir koşulda kimliğinizi
tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz.

Çerezin Adı ve Çerezin Amacı
Zorunlu/Teknik Çerezler
Çerezin Adı

Sağlayıcı Çerezin Amacı

ASP.NET_SessionId

yess.com.tr

YESS_CookieConsent yess.com.tr

JSESSIONID

linkedin.com

li_gc

linkedin.com

Kullanım
Süresi
Sayfa
istekleri Oturum
arasında ziyaretçinin Boyunca
oturum durumunu korur.
Veri,
Türkiye’de
bulunan
sunuculara
aktarılmaktadır.
Gerekli
çerezler, 30 Gün
sayfada gezinme ve web
sitesinin
güvenli
alanlarına erişim gibi
temel
işlevleri
etkinleştirerek
bir
web
sitesini
kullanılabilir
hale
getirmeye
yardımcı
olur. Web sitesi bu
çerezler
olmadan
düzgün çalışamaz. Bu
çerez,
mevcut
etki
alanı
için
kullanıcının
çerez
izin durumunu depolar.
Veri,
İrlanda’da
bulunan
sunuculara
aktarılmaktadır.
Sayfa
istekleri Oturum
arasında
kullanıcı Boyunca
durumlarını
korur.
Veri, ABD’de bulunan
sunuculara
aktarılmaktadır.
Geçerli etki alanı
2 Yıl
için kullanıcının
tanımlama bilgisi
onay durumunu saklar.
Veri, ABD’de bulunan
sunuculara
aktarılmaktadır.

Analitik/Performans Çerezleri (Opsiyonel)
Çerezin
Adı
_ga

Sağlayıcı

_gat

yess.com.tr

_gid

yess.com.tr

_ga_#

yess.com.tr

yess.com.tr

Çerezin Amacı

Kullanım
Süresi
Kullanıcı web sitesini 2 Yıl
nasıl kullandığına dair
istatistiksel
veriler
oluşturmak
için
kullanılan bir kimlik
kaydeder. Veri, ABD’de
bulunan
sunuculara
aktarılmaktadır.
Google
Analytics 1 Gün
tarafından
talep
oranını azaltmak için
kullanılır.
Veri,
ABD’de
bulunan
sunuculara
aktarılmaktadır.
Kullanıcının
internet 1 Gün
sitesini
nasıl
kullandığına
ilişkin
kullanıcıya özel bir ID
kaydeder. Veri, ABD’de
bulunan
sunuculara
aktarılmaktadır.
Google
Analytics 2 yıl
tarafından,
bir
kullanıcının
web
sitesini
kaç
kez
ziyaret ettiğinin yanı
sıra ilk ve en son
ziyaretin
tarihlerine
ilişkin
verileri
toplamak
için
kullanılır.
Veri,
ABD’de
bulunan
sunuculara
aktarılmaktadır.

Hedefleme/Reklam Çerezleri (Opsiyonel)
Çerezin Adı

Sağlayıcı

Çerezin Amacı

bcookie

linkedin.c
om

bscookie

linkedin.co
m

Gömülü
hizmetlerin
kullanımını
izlemek
için
sosyal
ağ
hizmeti
LinkedIn
tarafından
kullanılır.
Veri,
ABD’de
bulunan
sunuculara
aktarılmaktadı
r.
Gömülü
2 Yıl
hizmetlerin
kullanımını
izlemek
için
sosyal
ağ
hizmeti
LinkedIn
tarafından
kullanılır.
Veri,
ABD’de
bulunan
sunuculara
aktarılmaktadı
r.
Daha
alakalı Oturum
reklamlar
Boyunca
sunmak
için
birden
fazla
web sitesinden
ziyaretçi
davranışı
hakkında veri
toplar.
Bu,
web sitesinin
aynı reklamın
gösterilme
sayısını
sınırlamasına
da
olanak
tanır.
Veri,
Almanya’da
bulunan

common/cavalry_endpoint. facebook.co
php
m

Kullanı
m
Süresi
2 Yıl

fr

facebook.co
m

i/jot

twitter.com

lang

linkedin.co
m

sunuculara
aktarılmaktadı
r.
Facebook
tarafından,
üçüncü
taraf
reklamcılardan
gerçek zamanlı
teklif
verme
gibi bir dizi
reklam
ürünü
sunmak
için
kullanılır.
Veri,
Almanya’da
bulunan
sunuculara
aktarılmaktadı
r.
Üçüncü
taraf
reklamcıların
ziyaretçiyi
alakalı
reklamla
hedeflemesine
olanak
tanıyan,
ziyaretçi için
benzersiz bir
kimlik
belirler.
Bu
eşleştirme
hizmeti,
reklamcılar
için
gerçek
zamanlı teklif
vermeyi
kolaylaştıran
üçüncü
taraf
reklam
merkezleri
tarafından
sağlanır.
Veri,
ABD’de
bulunan
sunuculara
aktarılmaktadı
r.
Bir
web
sayfası gömülü
bir
"Bizi

3 Ay

Oturum
Boyunca

Oturum
Boyunca

lidc

linkedin.co
m

tr

facebookcom

takip
edin"
paneli
içerdiğinde
LinkedIn
tarafından
belirlenir.
Veri,
ABD’de
bulunan
sunuculara
aktarılmaktadı
r.
Gömülü
1 Gün
hizmetlerin
kullanımını
izlemek
için
sosyal
ağ
hizmeti
LinkedIn
tarafından
kullanılır.Ver
i,
ABD’de
bulunan
sunuculara
aktarılmaktadı
r.
Facebook
Oturum
tarafından,
Boyunca
üçüncü
taraf
reklamcılardan
gerçek zamanlı
teklif
verme
gibi bir dizi
reklam
ürünü
sunmak
için
kullanılır.Ver
i, Almanya’da
bulunan
sunuculara
aktarılmaktadı
r.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde,
zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.
Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla, şahsen, noter
aracılığıyla yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da
daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise
elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım
veya uygulama vasıtasıyla bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize
ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"de belirtildiği üzere,
başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır; ancak, başvurunuza cevabın
yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi
bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan
talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade
edilecektir.
Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun
doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla YESS sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir;
bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru
kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

TARAYICINIZDA ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?
Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da bazı çerezleri engellemek veya silmek
için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için
size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir
internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği
sunar. Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak

çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri manuel olarak ayarlamanız gerekebilir,
hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için Portal’daki bazı özellikler
ve hizmetler düzgün çalışmayabilir. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili link’e tıklayarak
değiştirebilirsiniz.
Google Chrome
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari
https://support.apple.com/kb/ph19214?
Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler
hakkında daha fazla bilgi almak için
www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilir, Politika ile ilgili
tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için “İletişim” sayfasını kullanabilirsiniz.

