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İndeks Grup Şirketleri Çerez Politikası 

1) KAPSAMI: 

İNDEKS GRUP ŞİRKETLERİ (İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi, Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi, Neteks Teknoloji 

Ürünleri Anonim Şirketi, Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş., Teklos Teknoloji Lojistik 

Hizmetleri A.Ş.), bağlı şirketleri, iştirakleri ve hissedarlarının (“İndeks Grup Şirketleri”) olarak 

bu internet sitesinin (“Site”) en iyi şekilde kullanımınıza sunulabilmesi amacıyla çerezler 

kullanıyoruz. Bu Çerez Politikası (“Politika”) içerisinde Site’de kullanılan çerezler ve çerezler 

ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer veriyoruz. 

 

2) ÇEREZLER: 

Çerezler, kullanıcının bir internet sitesine erişim sağladığında "terminal ekipmanına" (örneğin 

bir bilgisayar veya akıllı telefon) indirilen küçük boyutlu metin dosyalarıdır. Çerezler, internet 

sitelerinin etkin bir şekilde çalışmasını, kullanıcının tercihlerinin (örneğin dil tercihi veya site 

ayarları) hatırlanmasını, internet sitelerinde yer alan bilgilerin güncel kalmasını ve kullanıcılar 

deneyiminin iyileştirilmesini sağlamaktadırlar. 

 

Çerezler kendi içerisinde taraflarına, sürelerine ve kullanım amaçlarına göre kategorilere 

ayrılmaktadır. 

 

3) ÇEREZ KATEGORİLERİ: 

a) Taraflarına Göre Çerezler: Birinci taraf çerezler ve üçüncü taraf çerezler olmak üzere 

ikiye ayrılır;  

Birinci taraf çerezler, ziyaret edilen internet sitesi tarafından oluşturulan çerezlerdir.  

Üçüncü taraf çerezler ise, ziyaret edilen internet sitesi haricinde diğer siteler tarafından 

oluşturulan çerezlerdir. 

b) Sürelerine Göre Çerezler: Sürelerine göre çerezler oturum çerezleri ve kalıcı çerezler 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar; 

Oturum çerezleri, internet tarayıcısı kapatıldığında silinen çerezlerdir.  

Kalıcı çerezler ise, internet tarayıcısı kapatıldığında silinmeyen, daha sonra belirli bir 

zaman diliminde silinen çerezlerdir. 

c) Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler: Bu çerezler teknik (zorunlu) çerezler, 

performans/analitik çerezleri, pazarlama çerezleri ve işlevsellik çerezleri olmak 

üzere dörde ayrılırlar; 

Zorunlu çerezler, sitenin kullanılabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin 

kullanımı engellendiği takdirde sitenin belirli kısımlarına veya tamamına erişim 

sağlanamayabilir. 

Performans çerezleri, internet sitesinin optimize edilmesi amacıyla kullanılır. Bu 

çerezler aracılığıyla kullanıcıların en çok hangi sayfaları gezmekten hoşlandıkları 

hakkında fikir sahibi olunabilir. 

Pazarlama çerezleri, ilgili reklamları ve içerikleri görmeniz amacıyla ve 

kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacıyla kullanılan çerezlerdir. 
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İşlevsellik çerezleri, kullanıcıların bir sonraki ziyaretinde kullanım tercihlerinizin 

hatırlanmasını sağlayan çerezlerdir. Kullanıcılar, sitenin daha efektif biçimde çalışması 

için gerekli olan özellikleri kullanabilirler. 

 

4) SİTEDE KULLANILAN ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI VE 

DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER: 

Sitede kullanılan çerezler, bunların kullanım amaçları ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’nun (“Kanun”)’un 5. maddesi kapsamında hukuki sebepleri aşağıda 

belirtilmektedir. Sitemizde kullanılan çerezler hakkında ayrıntılı bilgilere, çerez kullanım amaç 

ve hukuki sebeplerimize aşağıda yer alan tablodan ulaşabilirsiniz. 

Çerez Kategorisi Hukuki Sebep Detaylar 

Zorunlu 

Çerezler 

Veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri 

için veri işlemenin 

zorunlu olması 

(Kanun md. 5/2-f) 

 

İşlevsellik 

Çerezleri 

Kanun md. 5/2-f, 

İlgili kişinin temel 

hak ve 

özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri 

için veri işlenmesinin 

zorunlu olması 

 

İşlevsellik 

Çerezleri 

İlgili kişinin açık 

rızası (Kanun md. 

5/1) 

Çerez İsmi _gcl_au 

Kullanım 

Amacı 

Google AdSense tarafından, 

hizmetlerini kullanan web siteleri 

arasında reklam verimliliğini 

denemek için kullanılır. 

Süresi 3 Ay 

Sağlayıcı indexgrup.com 

Çerez İsmi ads/ga-audiences 

Kullanım 

Amacı 

Ziyaretçinin web siteleri genelindeki 

çevrimiçi davranışına bağlı olarak 

müşteriye dönüşme olasılığı yüksek 

olan Google AdWord mağaza 

ziyaretçileri için kullanılır. 

Süresi Oturum Süresince 
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Sağlayıcı google.com 

 

Analitik 

Çerezler 

İlgili kişinin açık 

rızası (Kanun md. 

5/1) 

Çerez İsmi _ga 

Kullanım 

Amacı 

Ziyaretçinin web sitesini nasıl 

kullandığına ilişkin istatistiksel veriler 

oluşturmak için kullanılan benzersiz 

bir kimlik kaydeder. 

Süresi 2 Yıl 

Sağlayıcı indexgrup.com 

Çerez İsmi _gat 

Kullanım 

Amacı 

Google Analytics tarafından istek 

oranını kısmak için kullanılır 

Süresi 1 Gün 

Sağlayıcı indexgrup.com 

Çerez İsmi _gid 

Kullanım 

Amacı 

Ziyaretçinin web sitesini nasıl 

kullandığına ilişkin istatistiksel veriler 

oluşturmak için kullanılan benzersiz 

bir kimlik kaydeder. 

Süresi 1 Gün 

Sağlayıcı indexgrup.com 

 

 

5) ÇEREZLER ARACILIĞI İLE KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE 

İŞLENMESİ: 

Çerezler aracılığıyla, kimlik (kullanıcı kimliği/ID) ve işlem güvenliği (IP adresi, tarayıcı ve 

işletim sistemi, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, Site’ye erişip 

erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), Sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz 

arama ifadeleri, Siteyi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfaları kaydırma 

hareketleri, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtları) verileriniz 

işlenmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, çerezler aracılığı ile otomatik yöntemlerle (insan 

müdahalesi olmadan) toplanmaktadır. Çerezler aracılığıyla kişisel veri işleme faaliyetlerinde, 
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“Çerez Kullanım Amaçlarımız ve Dayandığımız Hukuki Sebepler” başlığı altında belirtilen 

hukuki sebeplere dayanılmaktadır. 

 

6) KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI TARAFLAR: 

Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Çerez Politikası’nın “Çerez Kullanım 

Amaçları ve Dayanılan Hukuki Sebepler” başlığı altında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler 

doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında yerleşik üçüncü taraf çerez sağlayıcıları ile 

paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin paylaşımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen 

kurallara uygunluk sağlanmaktadır. 

 

7) ÇEREZLERİN REDDİ/ENGELLENMESİ: 

Tarayıcınızı çerezleri devre dışı bırakacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Çoğu tarayıcı, gizliliğinizi 

korumak için farklı yöntemler sunmaktadır. Örneğin, birinci taraf çerezlere izin verebilir ve 

üçüncü taraf çerezlerini engelleyebilirsiniz. 

 

Tarayıcınızdaki çerezleri yönetme seçenekleri, genellikle tarayıcının yardım işlevinde veya 

akıllı telefonunuzun ayarlar kısmında bulunabilir. Aşağıdaki bağlantılardan, belirtilen 

tarayıcıların çerez yönetim açıklamalarına ulaşabilirsiniz: 

 

İlgili Tarayıcı Çerez Yönetim Sayfalarına Ulaşmak İçin Tıklayınız: 

Microsoft Edge 

Google Chrome 

Opera 

Firefox 

Safari 

Ayrıca, Çerez Ayarları bağlantısına tıklayarak, kullanılacak çerezleri isteğinize göre 

belirleyebilirsiniz. 

 

8) İLGİLİ KİŞİ HAKLARININ KULLANIMI: 

İlgili kişi olarak verilerinizin nasıl işlendiğine ve Kanun’dan doğan haklarınıza, İNDEKS 

GRUP ŞİRKETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI’ndan 

ulaşabilirsiniz.  

 

https://support.microsoft.com/en-us/search?query=enable%20cookies%20in%20edge
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi
/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi

