
ÇEREZ POLİTİKASI 
 

Güncellenme Tarihi: [20.10.2020] 
 
Bu politika, YESA Danışmanlık Eğitim ve 
Ticaret A.Ş. tarafından işletilen 
www.yesawork.com alan adlı internet 
sitesinde (Site) çerezlerin kullanımını 
açıklamaktadır.  
 
Site’de bulunduğunuz süre boyunca “cookie” 
olarak da adlandırılan çerezlerin veya 
kullanım verilerini analiz etme amaçlı 
javascript kodlarının veya benzer iz sürme 
verilerinin bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz 
konusu olabilir. Çerezler basit metin 
dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel 
bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi 
içermemekle beraber, oturum bilgileri ve 
benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak 
için kullanılabilir. Çerez kullanarak sizlere 
kişiselleştirilmiş hizmet sunarız, 
platformlarımızı ziyaret ettiğinizde kimliğinizi 
doğrularız, servislerimizi geliştirip iyileştiririz. 
Yesa, ziyaretçilerine daha iyi hizmet 
verebilmek için yasal yükümlülükleri 
çerçevesinde, bu politika ve Gizlilik Politikası 
ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında 
kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi 
toplar, işler, üçüncü kişilerle paylaşır ve 
güvenli olarak saklar.  
  
 
Çerez Çeşitleri. Site’de, çerezin kullanım 
süresine göre oturum çerezleri ve kalıcı 
çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, 
tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı 
çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya 
süresiz olarak kalır. 
 
 
Site’de kullanım amacına göre; teknik 
çerezler, doğrulama çerezleri, 
hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme 
çerezleri ve analitik çerezler 
kullanılmaktadır. Yesa bu çerezleri 
kullanarak; Üyelerini birbirinden ayıran 
özellikleri belirleyerek, tercih ve beğenilerine 
uygun kampanya ve reklam yapmak 
amacıyla Üyeleri büyük gruplara ayırarak, 
ortalama harcama tutarı, yaş, cinsiyet, 
alışveriş yapılan kategoriler, mobil kullanım 
oranı gibi harcama alışkanlıklarını tespit 
etmeye yönelik istatistiksel çalışmalar 
yapmaktadır. 

COOKIE POLICY 
 

Effective Date: [20.10.2020] 
 
This policy, explains the details of usage of 
cookies www.yesawork.com (Website), 
managed by YESA Danışmanlık Eğitim ve 
Ticaret A.Ş. (Yesa). 
 
 
Cookies, or javascript codes to analyse 
usage data, or similar tracking data may be 
placed on your computer during your stay in 
the Website. Cookies consist of simple text 
files and do not contain identity and other 
private information, although they do not 
contain any such personal information, 
cookies store your session information and 
similar data and can use the same recognize 
you the next time you visit. With cookies, we 
provide personalized services to you, we 
verify your identity when you visit our 
platforms and we improve our services. In 
order to provide better service to its visitors, 
Yesa collects, processes, shares with third-
parties and stores safely your browsing 
information within the framework of its legal 
obligations, provided that it is not used 
outside the scope and scope specified by 
this policy. 
 
 

Types of Cookies. Website use session 
cookies and persistent cookies, depending 
on the duration of use on the website, mobile 
application and mobile site. Session cookie 
expires when you close your browser. A 
persistent cookie remains on your hard disk 
for a long time or indefinitely. 

According to the purpose of use in the 
Website; technical cookies, verification 
cookies, targeting/advertising cookies, 
personalization cookies and analytical 
cookies are used. By using these cookies, 
Yesa selecting the features that separates 
the members, according to taste and 
preference and advertising campaign in 
order to make large groups of members by 
separating the average expenditure, age, 
gender, preferences, categories, shopping, 
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Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Site’yi 
ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı 
kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. 
Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı 
ziyaretiniz süresince Site’nin düzgün bir 
biçimde çalışmasını sağlamaktır. 
Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan 
çevrimiçi formları doldurmanızın 
sağlanmaktadır. 
 
Kalıcı çerezler Site’nin işlevselliğini artırmak, 
ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet 
sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. 
Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini 
hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar 
vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır. 
Kalıcı çerezlerin bazı türleri Site’yi kullanım 
amacınız gibi hususlar göz önünde 
bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması 
için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler 
sayesinde Site, aynı cihazla tekrardan 
ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Site 
tarafından oluşturulmuş bir çerez olup 
olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi 
daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size 
iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve 
böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur. 
 
 
Teknik çerezler ile Site’nin çalışması 
sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan 
sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. 
Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak Site’ye 
giriş yapmaları durumunda, doğrulama 
çerezleri ile, ziyaretçinin Site’de ziyaret ettiği 
her bir sayfada site kullanıcısı olduğu 
belirlenerek, kullanıcının her sayfada 
şifresini yeniden girmesi önlenir. 
 
Reklam çerezleri Site’de kullanıcılara 
sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten 
görüntülenmiş reklamların tekrar 
gösterilmesini engellemek için kullanılan 
çerez türleridir. 
 
Kişiselleştirme çerezleri kullanıcıların 
tercihlerini farklı Site sayfalarını ziyarette de 
hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, 
seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması. 
 
Analitik çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin 
sayıları, Site’de görüntülenen sayfaların 

mobile usage rate as conducts statistical 
studies to identify their spending habits. 

Session cookies are temporary cookies used 
during our visitors' visits to the Website and 
deleted after the browser is closed. The main 
purpose of using such cookies is to ensure 
the proper functioning of the Site during your 
visit. For example; it allows you to fill in online 

forms consisting of multiple pages. 

 

Persistent cookies are types of cookies used 
to increase the functionality of the Website 
and to provide a faster and better service to 
our visitors. These types of cookies are used 
to remember visitor preferences and are 
stored on the device used via browsers. 
Some types of persistent cookies can be 
used to offer you specific suggestions, taking 
into account the purpose of using the 
website. With persistent cookies, if you visit 
the Site again with the same device, it will be 
checked whether there is a cookie created by 
the Site on your device, and if there is, it will 
be understood that you have visited the site 
before and the content to be transmitted to 
you is determined accordingly and thus a 
better service is provided to you. 

With technical cookies, the Website is 
enabled to work, and the pages and areas of 
the website that are not working are 
determined. If the visitors log into the Site 
using their passwords, approving cookies 
are determined that the visitor is a site user 
on each page they visit on the Site, and the 
user is prevented from re-entering their 
password on each page. 

Advertising cookies are the types of cookies 
used to customize the ads served to users 
on the website and to prevent the ads that 
have already been displayed. 

Personalization cookies are used to 
remember users' preferences when visiting 
different Site pages. For example, 
remembering your chosen language 

preference. 

Analytical cookies are used to create 
analytical results by determining the number 



tespiti, Site ziyaret saatleri, Site sayfaları 
kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların 
üretimini sağlayan çerezlerdir. 
 
Site’de oturum çerezleri ve kalıcı çerezler 
kullanırız. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı 
kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise 
sabit diskinizde siz silinceye veya süreleri 
doluncaya kadar kalır. İnternet tarayıcınızın 
talimatlarını izleyerek kalıcı çerezleri 
kaldırabilir, hem oturum çerezlerini hem de 
kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.  
 
Bazı internet tarayıcıları çerez ve diğer 
teknolojik izleme araçlarının kullanımını 
sınırlamanıza ve hatta engellemenize izin 
verir. Bu seçenekleri öğrenmek için internet 
tarayıcınızın sunduğu bilgilere göz atınız. 
  
Kalıcı çerezleri ve/veya oturum çerezlerini 
reddetmeniz halinde, İnternet Sitemiz’i 
kullanmaya devam edebilirsiniz. Fakat 
İnternet Sitemiz’in tüm işlevlerine 
erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı 
hale gelebilir. 
  
 
Çerezlerin Kullanımı. Yesa, Site’deki bir 
veri alanına girdikten sonra sıklıkla ziyaret 
ettiğiniz bölümler gibi kişisel verilerinizi çerez 
veya diğer teknolojiler sayesinde 
hatırlayabilir. Bu teknolojiler, daha iyi bir 
hizmet sunmamıza, ziyaretçi tercihlerine 
bağlı şekilde Site’yi kişiselleştirmemize, 
istatistik derlememize, eğilimleri analiz 
etmemize ve bu gibi amaçlarla Site’yi 
yönetmemize ve geliştirmemize izin 
vermeniz sizin için de kolaylık sağlar. Site’nin 
bazı bölümleri bu pasif bilgi toplama 
teknolojilerini kullanmadan çalışmayabilir. 
 
Site’yi kullanmanız vasıtasıyla, bunlar dahil 
ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla 
sağlamış olduğunuz kişisel verileri 
toplayabilmekteyiz: Görüntülenen sayfalar 
ve ürünler, tıklanan reklamlar, açmış 
olduğunuz e-postalarımız, tarayıcı, işletim 
sistemi, İnternet Protokol (“IP”) adresi ve 
aygıt bilgisi gibi analitik bilgiler. 
 
Çerezleri pazarlama (pazarlama iletişimleri 
göndermek (örneğin; son trendler ve 
teknolojilere ilişkin haber bültenleri, 
işletmemize, etkinliklerimize, yeni ürün ve 
hizmetlerimize ilişkin haberler ve mevcut 

of visitors, the pages that are visited, visiting 
time and scrolling activities. We use session 
cookies and persistent cookies on Website.  

The session ID cookie expires when you 
close your browser. The persistent cookie 
remains on your hard drive until you delete it 
or it expires. You can remove persistent 
cookies and reject both session cookies and 
persistent cookies by following your internet 
browser's instructions. 

 
Some internet browsers allow you to limit or 
even block the use of cookies and other 
technological tracking tools. Check the 
information provided by your internet 
browser to find out these options. 
 
If you refuse persistent cookies and/or 
session cookies, you can continue to use 
Website. However, you may not be able to 
access all functions of Website or your 
access may be limited. 
 
 
Usage of Cookies. Yesa may remember 
your personal data through cookies or other 
technologies, such as sections that you 
frequently visit after entering a data field on 
Website. These technologies also make it 
easy for you to allow us to provide a better 
service, personalize Website based on 
visitor preferences, compile statistics, 
analyse trends, and manage and improve 
Website for such purposes. Some parts of 
Website may not work without using these 
passive information gathering technologies. 
 
 
We may collect data provided by you 
including but not limited to; analytical 
information, such as pages and products 
viewed, ads clicked on, emails from us that 
you opened, browser, operating system 
("OS"), Internet Protocol ("IP") address and 
device information through cookies.  
 
 
 
We use cookies with the purposes of 
marketing (to send marketing 
communications (e.g., newsletters on latest 
trends and technologies, and news regarding 
our business, events, new products and 



olan ürünler ve hizmetlere ilişkin 
güncellemeler/haberler) ve piyasa 
araştırması yapmak için. ) ve profilleme  (size 
özel ürünlerin ve hizmetlerin teklif 
edilebilmesi ve size, kişiselleştirilmiş 
reklamların sunulabilmesi amacıyla kişisel 
tercihlerinize, çalıştığınız endüstriye, 
ürünlerimizi satın almalarınıza, ürünlerimiz 
ve kullanıcı tarafından geliştirilen içerikler ile 
olan deneyiminize ve genel olarak Site’yi 
kullandığınız zamanlardaki ilgi alanlarınıza 
ve davranışlarınıza ilişkin yönlerin analiz 
edilmesi/tahmin edilmesi için.) amaçlarıyla 
kullanmaktayız.  
 
Çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizin 
işlenmesi halinde bu işlemenin hukuki 
sebepleri; açık rızanız ve Yesa’nın meşru 
menfaatidir.  
 
Üçüncü Kişi Çerezleri. İş ortaklarımız, 
reklam platformları, sosyal medya 
platformları ile analitik bilgileri toplama 
hizmeti veren kişiler gibi üçüncü kişilerin 
cihazlarınıza çerez kaydetmelerine izin 
vermiş olabilirsiniz. Bu çerezler hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için, lütfen bu 
üçüncü kişi kurum ve kuruluşların gizlilik 
politikalarını ve/veya çerez politikalarını 
inceleyiniz.  
 
Değişiklikler 
 
Tüm ziyaretçiler, bu politikayı okumuş ve 
kabul etmiş sayılırlar. Yasal mevzuatta 
sayılan istisnalar haricinde Yesa, bir ön 
bildirimde bulunmaksızın tek taraflı inisiyatifi 
ile bu politikayı değiştirme hakkını saklı tutar. 
Yesa gizlilik uygulamalarının değişmesi 
halinde Site vasıtasıyla sizi bilgilendirir.  
 
 

services, and updates/news on existing 
products and services) and to conduct 
market research) and  profiling (to 
analyze/predict aspects concerning your 
personal preferences, the industry you work 
in, your purchases of our products, your 
experience with our products and user-
generated content, and in general your 
interests and behavior when using Website, 
in order to offer products and services 
tailored to you and to provide personalized 
advertising.)  
 
 
 
The legal bases for processing personal data 
through cookies are the following; your 
consent and legitimate interest of Yesa. 
 
 
Third-Party Cookies. Yesa’s third-parties 
may use cookies, such as our business 
partners, advertising platforms, social media 
platforms, and those providing analytic 
information services, to store cookies on 
your devices. For detailed information about 
these cookies, please review the privacy 
and/or cookie policies of these third-party 
institutions and organizations. 
 
 
Changes 
 
All visitors are considered to have read and 
accepted this policy. Except for the 
exceptions listed in the legal legislation, 
Yesa reserves the right to change this policy 
with its unilateral initiative and without any 
prior notice. If Yesa makes any changes to 
this policy, Yesa will notify you through 
Website. 
 

 


