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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ 
EVRAK KAYIT BİRİMİ AYDINLATMA METNİ 

 
 
 

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 
          6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (“Kurum”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 
          Kişisel verilerinizin Kurumumuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.cosb.org.tr 
internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kişisel Verilerin 
Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 
 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Kurumumuza bağlı parsellerde tesis kurma, yer 
temini ve katılımcı olunması amaçlı başvuruların alınması veya değerlendirilmesi; inşaat, bakım, onarım veya 
modernizasyon hizmetleri kapsamında Kurumumuza ait araç ve ekipmanların kiraya verilmesi ile kazı kırma 
işleri, çalışma izin belgesinin verilmesi; imar ve planlanma hizmetleri kapsamında yapı ruhsatı ve yapı kullanma 
izin belgesi verilmesi ile arsalara ilişkin tapu devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi; atık su arıtma hizmetleri 
kapsamında atık su bağlantı izin belgelerinin verilmesi; altyapı hizmetleri kapsamında elektrik, su ve doğalgaz 
abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi; ruhsatlandırma hizmetleri kapsamında işyeri açma veya çalıştırma 
ruhsatı verilmesi; yangın ve patlamalara karşı koruma ve tedbir önlemlerinin sunumu; çevresel etki analizi veya 
değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi; Kurumumuz bünyesindeki arsaların satışı, tapu tahsisi veya tevhidi ile 
Kurum menkullerinin ve sosyal tesislerin kiralanmasına ilişkin başvuruların alınması ve değerlendirilmesi; 
Kurumumuzun özel istihdam bürosu sıfatıyla yürüttüğü faaliyetler doğrultusunda katılımcılarımızın çalışan 
adayı arayışlarına ilişkin başvuruların alınması ve değerlendirilmesi ile katılımcılarımızın, çalışanlarımızın veya 
üçüncü kişilerin talep ve şikayetlerinin alınması ve değerlendirilmesi ile gerekli iş ve işlemlerin 
gerçekleştirilmesi amaçları başta olmak üzere, 

 Kurumumuz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların 
yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,  

 Kurumumuz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş 
birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, 

 Kurumumuzun ve Kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin 
temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, 

 Kurumumuzun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası 
 

amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir. 
 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına 

uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına 
ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilecektir.  
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Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
          Kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından sunulan hizmetlerimizden faydalanmanızın sağlanması amacıyla, 
Kurumumuzun evrak kayıt birimi, e-posta, faks, kargo/posta, kep kanallarıyla fiziki veya elektronik ortamda 
toplanmaktadır. 
          Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bir 
sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve Kurumumuzun meşru 
menfaati kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.  
 

 
Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 
          Kanun'un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinize yönelik 
başvurularınızı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlemiş olduğu yöntemlerle Kurumumuza iletebilirsiniz. 
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak 
sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.  


