
ÇEREZ POLİTİKASI 

Bu politikanın amacı, GOSB Teknopark A.Ş.’ nin web sitesini ziyaret eden kullanıcılara kolaylık 
sağlamaktır. Çerezler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve 
deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca çerezleri, kişilerin sitelerimizi nasıl 
kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve 
sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bu 
veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir. 

Çerezler (cookie) internet sitelerinin bilgisayarınıza bıraktığı tanımlama dosyalarıdır. İnternet 
sitelerinin sizi tanıyarak size özel hizmetler sunabilmesi için kullanılırlar. Çerezleri, sitelerimizin daha 
kolay kullanılması, sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması amacıyla kullanıyoruz.  

Geçerlilik sürelerine göre iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz 
esnada oluşturulur ve internet sitesinde geçirdiğiniz süre boyunca aktif olurlar ve bu tip çerezler 
internet sitesinden ayrıldığınızda bilgisayarınızdan silinirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret 
ettiğinizde oluşturulur ve geçerlilik süresi bitene kadar , çerezlerin kullanım ömrüne bağlı olarak 
bilgisayarınızda depolanırlar. Kalıcı çerezler internet sitesini bir sonraki ziyaretinizde size özel 
deneyim yaratabilmek için oluşturulurlar. 

GOSB TEKNOPARK A.Ş.  web sitesinde geçici ve kalıcı tip çerezleri kullanmaktadır. GOSB TEKNOPARK 
A.Ş.  tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da 
çerez kullanılabilmektedir. 

GOSB TEKNOPARK A.Ş.  çerez kullanım amaçları 

• www.gosbteknopark.com’daki kullanıcı deneyiminin ve tercihlerinin sonraki ziyaretlerde kullanılmak 
üzere kayıt edilmesi. 

• www. gosbteknopark.com.’ un performansının arttırılabilmesi için kullanıcı istatistiklerinin kayıt 
edilmesi. 

• Daha etkin pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilmek için web analytics araçları tarafından web 
sitesinde geçirilen süre, kullanılan sayfalar, tıklama bilgileri, bir sayfada kalma süresi gibi istatistiki 
bilgi toplanması. 
  

GOSB TEKNOPARK A.Ş. ,kullandığı çerezlerde kullanıcılarına ait gizli bilgileri saklamaz. Çerezlerin 
bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım 
tercihlerinizi tarayıcınızın ayarlarından değiştirebilirsiniz. Ancak, çerez kullanımını engellemeniz 
durumunda GOSB TEKNOPARK A.Ş.  ’nin internet üzerinden sağladığı bazı hizmetleri alamayabilir ya 
da internet sitelerimizdeki sayfaların bir kısmını göremeyebilirsiniz. 

GOSB TEKNOPARK A.Ş.  , çerezleri gizlilik politikası kapsamında kullanmakta olup, çerez politikasını 
değiştirme hakkını saklı tutar. 

 


